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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 21ου  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Από τις 25 µέχρι τις 28 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία το 21ο 
Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ. Το Συνέδριο υπήρξε το επιστέγασµα πολύµηνης 
προσυνεδριακής δουλιάς, συντροφικού εσωκοµµατικού και δηµόσιου διαλόγου και 
βαθιού προβληµατισµού που συνεχίστηκε και στη διάρκεια και του ίδιου του Συνεδρίου. 

Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ πραγµατοποιήθηκε µέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες και νέα 
δεδοµένα που καθορίζουν τη σηµασία του. Αυτά τα δεδοµένα είναι α) η εκλογή του 
Δηµήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας, β) το ΑΚΕΛ ως 
κυβερνών Κόµµα, γ) η ευρισκόµενη σε εξέλιξη αποφασιστική προσπάθεια επίλυσης του 
Κυπριακού και όλα όσα σχετίζονται µε τις εξελίξεις στο Κυπριακό, δ) το αναβαθµισµένο 
κύρος της Κύπρου διεθνώς, ε) το πολύ σηµαντικό παραχθέν έργο της κυβέρνησης, 
στ) η παγκόσµια οικονοµική κρίση, οι επιπτώσεις της στην Κύπρο και η πάλη για την 
αντιµετώπιση τους, ζ) η κατάσταση στο εσωτερικό µέτωπο. 

Το Συνέδριο διαπίστωσε για µια ακόµα φορά την ιστορικής σηµασίας επιτυχία που έχει 
η εκλογή Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας, όχι µόνο 
για το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα αλλά και για την Κύπρο και ολόκληρο τον 
κυπριακό λαό. Η εκλογή Χριστόφια επέδρασε επίσης θετικά στο ευρωπαϊκό και το 
διεθνές κίνηµα της Αριστεράς. 

Η εκλογή Χριστόφια ανάτρεψε προκαταλήψεις δεκαετιών και άνοιξε νέες, ελπιδοφόρες 
προοπτικές τόσο σε ότι αφορά την πάλη για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, όσο και 
σε ότι αφορά τη διαµόρφωση µιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Τα δυο και πλέον χρόνια 
που πέρασαν από την εκλογική νίκη Χριστόφια δικαίωσαν τις εκτιµήσεις ότι πρόκειται 
για ιστορικής σηµασίας γεγονός, και δικαιώνουν καθηµερινά τις προσδοκίες του λαού, 
παρά τα εµπόδια που συστηµατικά παρεµβάλλονται στο έργο του Προέδρου και της 
κυβέρνησης του από διάφορες καταστάσεις. 

Το Συνέδριο ύστερα από γόνιµη, ελεύθερη και δηµοκρατική συζήτηση ενέκρινε τις 
«Θέσεις της Κ.Ε. προς το 21ο Συνέδριο», την εισηγητική οµιλία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και την 
Έκθεση για τα Οικονοµικά της Κ.Ε του Κόµµατος. Το Συνέδριο εξέλεξε την νέα Κεντρική 
Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του ΑΚΕΛ. 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 21ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο κάτω 
πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραµέτρους της πολιτικής του Κόµµατος µέχρι 
το επόµενο τακτικό Συνέδριο. 

Διεθνείς εξελίξεις 

1. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ συνέρχεται σε µια εποχή που συνεχίζεται και 
ενισχύεται η ιµπεριαλιστική τάξη πραγµάτων, µε τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους 
πιο στενούς τους συµµάχους να επιδιώκουν τη διατήρηση και διεύρυνση 
της παγκόσµιας ηγεµονίας τους σε όλα τα πεδία, οικονοµικό, πολιτικό και 
στρατιωτικό  –  στρατηγικό.  Παράλληλα  ισχυροποιείται  η  παγκοσµιοποίηση 
που καθοδηγείται από τα πολυεθνικά µονοπώλια. Οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις 
αντικατέστησαν το πρόσχηµα του κοµµουνιστικού κινδύνου µε τον κίνδυνο 
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από την τροµοκρατία, στο όνοµα της καταπολέµησης της οποίας επιχειρούν 
να «νοµιµοποιήσουν» εγκληµατικές τους ενέργειες και πολιτικές. Και εκεί που 
δεν υπάρχουν κρούσµατα τροµοκρατίας τα επινοούν. Το ΑΚΕΛ καταδικάζει 
κάθε µορφή τροµοκρατίας που προκαλεί θανάτους αθώων ανθρώπων και 
θυµατοποιεί λαούς και ανθρώπους.. Η τροµοκρατία δεν προωθεί τους αγώνες 
των λαών αλλά αντίθετα δίδει όπλα και αφορµές στους ιµπεριαλιστές για να 
πλήττουν αυτούς τους αγώνες. Τα εγκλήµατα του ιµπεριαλισµού τροφοδοτούν 
την τροµοκρατία. Η τροµοκρατία καταπολεµάται µε την εξάλειψη των 
γενεσιουργών αιτιών που την προκαλούν όπως της φτώχιας, της πείνας, της 
εξαθλίωσης, των επιδηµιών, της εκµετάλλευσης, της αδικίας, της ανισότητας 
και της καταπίεσης που µε ευθύνη των ίδιων των ιµπεριαλιστών µαστίζουν 
ολόκληρες περιοχές του πλανήτη µας. Η τροµοκρατία καταπολεµάται µε τον 
σεβασµό του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
κάθε χώρας και της αξιοπρέπειας του λαού της. Πρόσθετα, υπό το πρόσχηµα 
του τάχατες εκδηµοκρατισµού, επιδιώκεται η υπονόµευση και η ανατροπή 
των µη φιλικών και µη αρεστών προς τις ΗΠΑ κυβερνήσεων και καθεστώτων. 
Καµία χώρα όσο ισχυρή και αν είναι δεν έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις δικές 
της αντιλήψεις και τον δικό της τρόπο ζωής. Είναι δικαίωµα του κάθε λαού να 
επιλέξει τον δικό του δρόµο ανάπτυξης και να διεξάγει τους δικούς του αγώνες. 

2. Η  επιβολή  της  ιµπεριαλιστικής  τάξης  πραγµάτων  συντελείται  µέσα  από 
την καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου και την επιβολή του δικαίου του 
ισχυρού, µέσα από πολιτικές και πρακτικές δυο µέτρων και δυο σταθµών, µέσα 
από εισβολές και επιδροµικούς πολέµους. Εκφράζεται µε την προσπάθεια 
κηδεµόνευσης και υποκατάστασης του ΟΗΕ, µε την υιοθέτηση και προώθηση 
δογµάτων όπως το Νατοϊκό δόγµα του «προληπτικού χτυπήµατος» και µε 
ορισµένες λεγόµενες ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές. Προωθείται 
µέσα από την εντεινόµενη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων, την 
ένταση της κούρσας των εξοπλισµών, την συνεχή προσπάθεια επέκτασης 
των  σφαιρών  επιρροής,  τη  διεύρυνση  του  δικτύου  στρατιωτικών  βάσεων 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, την υποδαύλιση προστριβών πάνω σε φυλετική η 
θρησκευτική βάση και τη στήριξη διεφθαρµένων εγκληµατικών καθεστώτων. 
Προωθείται µέσα από την υποκίνηση λεγόµενων βελούδινων ή χρωµατιστών 
επαναστάσεων, µέσα από την περιστολή ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
ελευθεριών, και µέσα από την επιβολή τροµονόµων. 

3. Στον  σύγχρονο  κόσµο  εξελίσσονται  παράλληλα  και  ενδοϊµπεριαλιστικοί 
ανταγωνισµοί σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι αφορούν οµάδες κρατών, 
ξεχωριστά κράτη και διεθνή µονοπώλια. Οι ανταγωνισµοί διαπερνούν ακόµη 
και συµµαχικά κράτη ή οµάδες κρατών εντός συµµαχιών και συνασπισµών. 

4. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ καταδικάζει για µια ακόµα φορά την λεγόµενη νέα 
τάξη πραγµάτων και την παγκοσµιοποίηση των πολυεθνικών εταιριών, που 
είναι η έκφραση της «νέας τάξης» στο οικονοµικό επίπεδο. Καταδικάζουµε 
τους επιδροµικούς πολέµους, τις επεµβάσεις και την παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου. Απαιτούµε τον σεβασµό του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και των 
αρχών του διεθνούς δικαίου. Ζητούµε τη διάλυση του ΝΑΤΟ, που δεν έχει λόγο 
ύπαρξης. Εκφράζουµε την αµέριστη αλληλεγγύη µας προς τους λαούς που 
αγωνίζονται για ελευθερία, ανεξαρτησία, δηµοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 
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5. Η λεγόµενη νέα τάξη εδραιώνει µεν τις θέσεις της διεθνώς όµως παράλληλα 
δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και άλλες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή που 
έχουν τη δική τους αυξανόµενη σηµασία. Η «νέα τάξη» βρίσκει αντίσταση σε 
διάφορα σηµεία του πλανήτη. Η Κίνα αναδεικνύεται σε µεγάλη οικονοµική και 
κατ’ επέκταση πολιτική δύναµη που αναβαθµίζει τη δική της παρουσία στις 
διεθνείς εξελίξεις. Ισχυροποιείται συνεχώς η Ρωσία που διεκδικεί µε αξιώσεις 
το ρόλο υπερδύναµης. Η πάλη των λαών δυσκολεύει τους ταγούς της «νέας 
τάξης» να υλοποιούν τα σχέδια τους µε τον τρόπο που θα ήθελαν. Στη Λατινική 
Αµερική συντελούνται διεργασίες µε επαναστατικό χαρακτήρα. 

6. Στον αντίποδα του ιµπεριαλισµού υπάρχει και αγωνίζεται το προοδευτικό 
κίνηµα µε τα εργατικά και κοµµουνιστικά κόµµατα στην πρώτη γραµµή. Το 
προοδευτικό κίνηµα συνεχίζει την δράση του κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες, µετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των 
Σοσιαλιστικών Κρατών στην Ευρώπη. Το προοδευτικό κίνηµα στις µέρες µας 
χαρακτηρίζεται από    ιδεολογικό-πολιτική  ανοµοιογένεια  που  σε  ορισµένες 
περιπτώσεις επεκτείνεται και στο εσωτερικό συγκεκριµένων κοµµάτων. Ως 
αποτέλεσµα, το προοδευτικό κίνηµα   συνεχίζει να παρουσιάζει τα γνωστά 
ελλείµµατα ιδεολογικό-πολιτικής συνοχής, που µε τη σειρά τους επιδρούν 
στην αποτελεσµατικότητα του. Πρέπει να αντιµετωπιστεί ο µηδενισµός του 
σοσιαλισµού που καλλιεργείται επίµονα από τα κατεστηµένα της δεξιάς και 
της σοσιαλδηµοκρατίας, τα οποία εκµεταλλεύονται λάθη και στρεβλώσεις στις 
χώρες της πρώην σοσιαλιστικής κοινότητας. Δυστυχώς σ’ αυτή την διαδικασία 
συνδράµουν ακόµα και ορισµένα Κοµµουνιστικά και Αριστερά Κόµµατα µε την 
ισοπεδωτική κριτική ή και αυτοκριτική τους, που γίνεται µε τέτιο τρόπο ώστε να 
ισοδυναµεί µε αναίρεση του χαρακτήρα τους. 

7. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ απευθύνει εγκάρδιο συντροφικό χαιρετισµό στα 
προοδευτικά κόµµατα και κινήµατα που αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτησία, 
δηµοκρατία, κοινωνική πρόοδο και σοσιαλισµό. Εκφράζει προς αυτά την 
αµέριστη διεθνιστική του στήριξη και αλληλεγγύη. Το Συνέδριο καταδικάζει µε 
τον πιο εµφαντικό τρόπο τις ανιστόρητες προσπάθειες που καταβάλλονται 
εντός της Ευρώπης και αλλού για να εξισωθεί ο κοµµουνισµός µε τον φασισµό. 

8. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει την επιλογή του Κόµµατος µας να 
συνεχίσουµε να  εργαζόµαστε για τη µέγιστη δυνατή συνεργασία, συντονισµό 
και ενότητα ανάµεσα στα Κοµµουνιστικά, Εργατικά και Προοδευτικά κόµµατα 
σε  περιφερειακό  και  διεθνές  επίπεδο,  στοχεύοντας  σε  κοινές  δράσεις 
και πολιτικές, εκεί και όπου είναι εφικτό και στη βάση του σεβασµού της 
διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει το κάθε κόµµα. Δεν υιοθετούµε τις όποιες 
προσεγγίσεις που κινούνται στη λογική των αποκλεισµών, του πατερναλισµού 
και της ποδηγέτησης του κινήµατος, της επέµβασης στα εσωτερικά άλλων 
κοµµάτων και στην ανάληψη βεβιασµένων πρωτοβουλιών που είναι δυνατόν 
να ζηµιώσουν την προσπάθεια για οικοδόµηση της µέγιστης δυνατής ενότητας 
ανάµεσα στα κόµµατα της Αριστεράς. Τούτο δεν αναιρεί ασφαλώς το δικαίωµα 
κάθε κόµµατος να διατηρεί κριτική άποψη για τις πραγµατικότητες στο χώρο 
της Αριστεράς, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια του αλληλοσεβασµού. 
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9. Παρά τα σηµάδια ανάκαµψης η παγκόσµια οικονοµική κρίση εξακολουθεί να 
ταλανίζει τον πλανήτη. Η οικονοµική κρίση είναι δοµική κρίση του καπιταλιστικού 
συστήµατος. Ο καπιταλισµός αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάµεις και 
κοινωνικοποιεί στο έπακρο την παραγωγή. Όµως ταυτόχρονα συγκεντρώνει 
τον πλούτο και τη δύναµη στα χέρια µιας µικρής µειοψηφίας ανθρώπων που 
κατέχουν τα µέσα παραγωγής και ιδιαίτερα τους πολυεθνικούς κολοσσούς. 
Αυτή η βασική αντίθεση είναι η βαθύτερη αιτία των οικονοµικών κρίσεων του 
καπιταλισµού.   Η επιβολή του νεοφιλελευθερισµού σε παγκόσµια κλίµακα 
είχε ως αποτέλεσµα η παρούσα οικονοµική κρίση να πάρει πρωτόγνωρες 
διαστάσεις και να ξεχωρίζει για την ένταση και το εύρος της. Οι εργαζόµενοι στον 
κόσµο πληρώνουν το βαρύ τίµηµα της κρίσης. Χάνονται εκατοµµύρια θέσεις 
εργασίας. Το κεφάλαιο µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση της κρίσης αποκόπτει 
κεκτηµένα των εργαζοµένων, επιτίθεται κατά µέτωπο στις εργασιακές σχέσεις 
και στις κατακτήσεις των εργαζοµένων. Οι αστικές κυβερνήσεις αναζητούν 
τρόπους  εξόδου  από  την  κρίση  φορτώνοντας  ακόµα  µεγαλύτερα  βάρη 
στους εργαζοµένους. Ως αποτέλεσµα εντείνεται η ταξική πάλη σε ολόκληρο 
τον  πλανήτη.  Εκατοµµύρια  εργαζόµενοι  σε  όλο  τον  κόσµο  παλεύουν  για 
να υπερασπίσουν τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις τους.   Διαψεύδονται 
πανηγυρικά οι απολογητές του καπιταλισµού και της ασύδοτης αγοράς που 
µίλησαν για µια κοινωνία ευηµερίας για όλους, για το τέλος της ιστορίας και 
το τέλος της ταξικής πάλης. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επαναφέρει στο 
προσκήνιο ακόµα πιο επιτακτικά την ιδέα του σοσιαλισµού και την ανάγκη 
µιας κοινωνίας που θα οικοδοµείται όχι στην εκµετάλλευση και το κυνήγι του 
κέρδους, αλλά στην απελευθέρωση από την εκµετάλλευση και στην κοινωνική 
αλληλεγγύη. 

10. Το  21ο  Συνέδριο  του  ΑΚΕΛ  απευθύνει  θερµό  συντροφικό  χαιρετισµό 
αλληλεγγύης προς τους εργαζόµενους του κόσµου που αγωνίζονται για τα δίκαια 
και τα δικαιώµατα τους, που παλεύουν ενάντια στον καπιταλισµό, ενάντια στον 
νεοφιλελευθερισµό και την ασυδοσία του µεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου για 
κοινωνική δικαιοσύνη και σοσιαλισµό. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση κλονίζει 
τα βάθρα του καπιταλισµού όµως δεν σηµαίνει ότι είναι και το τέλος του 
εκµεταλλευτικού συστήµατος. Οι αντιστάσεις και οι αντοχές του παλιού κόσµου 
είναι µεγάλες. Οι προπαγανδιστικοί µηχανισµοί ποδηγέτησης των συνειδήσεων 
τεράστιοι. Θα χρειαστούν πολλοί και µεγάλοι οργανωµένοι αγώνες για να 
ανατείλει ο ήλιος της πραγµατικής ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Οι συνεπείς ταξικές δυνάµεις, το διεθνές εργατικό και κοµµουνιστικό κίνηµα 
έχουν καθήκον να βρίσκονται στην πρώτη γραµµή αυτών των αγώνων, να 
συσπειρώνουν µε την πολιτική τους ευρύτερες δυνάµεις και µάζες λαού και να 
ανοίγουν δρόµους προς το µέλλον. 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

1. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόµµατος ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια προχωρηµένη µορφή πολιτικο-οικονοµικής 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Στη σηµερινή Ε.Ε., που εξελίσσεται στη βάση 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, επικρατεί ο νεοφιλελευθερισµός και δένεται όλο 
και περισσότερο µε τις δοµές και τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Αυτή η Ε.Ε. είναι 
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µακριά από το δικό µας όραµα και το όραµα των συνεπών Αριστερών δυνάµεων 
µέσα στην Ε.Ε. και ευρύτερα για µια Ευρώπη των λαών, των εργαζοµένων, της 
αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει 
να υπηρετεί αυτό το όραµα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα 
των ευρωπαίων εργαζοµένων και να αντιµάχεται τον νεοφιλελευθερισµό µέσα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οµάδα της Αριστεράς της οποίας είναι 
ενεργό και απολαµβάνει σεβασµού. Το ΑΚΕΛ δεν προσεγγίζει την Ε.Ε. από 
δογµατικές θέσεις. Εντός της Ε.Ε. κάτω από την πίεση των εργαζοµένων και 
του λαϊκού παράγοντα συντελούνται και θετικές εξελίξεις. Οι παρεµβάσεις του 
Προέδρου Χριστόφια στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και υπουργών στα Συµβούλια 
Υπουργών συµβάλλουν ώστε σε ορισµένες περιπτώσεις να λαµβάνονται 
αποφάσεις που έχουν θετικά στοιχεία.  Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να µελετά τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές µε βάση τα δικά του κοινωνικο-οικονοµικά και πολιτικά 
κριτήρια. Θα συνεχίσουµε να εκτιµούµε και να αξιοποιούµε κάθε τι το θετικό 
που έρχεται από την Ε.Ε. Ταυτόχρονα  θα συνεχίσουµε να αντιπαλεύουµε ότι 
αντιµάχεται τις δικές µας αξίες, υποβάλλοντας τις δηµιουργικές αντιπροτάσεις. 
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αναπτύσσει σχέσεις µε τους θεσµούς και τις πολιτικές 
και κοινωνικές δυνάµεις στην Ε.Ε. Κύριο µέληµα της συµµετοχής του ΑΚΕΛ 
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είναι και παραµένει η προώθηση της υπόθεσης της 
Κύπρου. 

Κυπριακό 

1 Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι το Κυπριακό 
είναι  διεθνές πρόβληµα  εισβολής,  κατοχής  και  ξένων  επεµβάσεων.  Θέµα 
παραβίασης της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας από την Τουρκία. Θέµα εθνικού ξεκαθαρίσµατος, 
παράνοµου εποικισµού και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 
συνόλου των Κυπρίων από την κατοχική δύναµη. 

Παράλληλα  υπάρχει  και  η  εσωτερική  πτυχή  του  Κυπριακού  που  αφορά 
την   εξοµάλυνση των σχέσεων των δυο κοινοτήτων και τη µετεξέλιξη της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας σε δικοινοτική, διζωνική οµοσπονδία. Το ΑΚΕΛ θεωρεί 
λανθασµένη τόσο την υποβάθµιση και παραγνώριση της διεθνούς πτυχής 
του προβλήµατος όσο και την υποβάθµιση και παραγνώριση της εσωτερικής 
πτυχής του Κυπριακού. 

2 Για την δηµιουργία και διαιώνιση του Κυπριακού προβλήµατος υπάρχουν 
συγκεκριµένες ευθύνες. Την κύρια ευθύνη φέρει η Τουρκία, η οποία 
ακολούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί επεκτατική πολιτική έναντι της Κύπρου. 
Ο αµερικανονατοϊκός ιµπεριαλισµός µε τις επεµβάσεις και συνοµωσίες του 
σε βάρος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας και µε την ανοχή 
ακόµα  και  στήριξη  που  διαχρονικά  επέδειξε  προς  την  τουρκική  πολιτική, 
φέρει τις δικές του ασήκωτες ευθύνες. Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι εντός των 
µηχανισµών το ΝΑΤΟ και των διαφόρων δοµών του, η Κύπρος δεν µπορεί να 
βρει το δίκαιο της. Στη συνοµωσία κατά της Κύπρου ιδιαίτερα επαίσχυντο και 
καταλυτικό ρόλο διαδραµάτισε η Χούντα των Αθηνών κατά την 7ετή κατάλυση 
της δηµοκρατίας στην Ελλάδα. Τα σχέδια της Τουρκίας και οι ξένες επιβουλές 
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δεν θα ήταν δυνατόν να περάσουν αν δεν υπήρχε η εκ των έσω υπόσκαψη 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας από τις εθνικιστικές σοβινιστικές δυνάµεις και 
στις δυο κοινότητες και ιδιαίτερα η προδοτική, φασιστική δράση της ΕΟΚΑ 
Β΄ και της ΤΜΤ. Η παραδοχή και καταδίκη των εγκληµάτων του φασισµού και 
του εθνικισµού-σοβινισµού σε βάρος και των δυο κοινοτήτων συνιστά την 
απαραίτητη κάθαρση προκειµένου να οικοδοµηθούν οι σχέσεις Ε/κυπρίων 
και Τ/κυπρίων στη βάση του αµοιβαίου σεβασµού. Το Συνέδριο χαιρετίζει το 
γεγονός ότι ο Πρόεδρος Δηµήτρης Χριστόφιας επιδεικνύει πολιτικό θάρρος 
αγωνιζόµενος για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια αναφορικά µε τις 
ευθύνες στο Κυπριακό. Το Συνέδριο θεωρεί τίτλο τιµής για το ΑΚΕΛ το γεγονός 
ότι το Κόµµα αγωνίστηκε µε συνέπεια και αποφασιστικότητα ενάντια στις ξένες 
επιβουλές και στην προδοτική δράση της φασιστικής ακροδεξιάς. 

3 Από  το  1974  και  µετά  όλες  οι  προσπάθειες  επίλυσης  του  Κυπριακού 
προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, στην εµµονή της για λύση 
δυο ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και στη διεκδίκηση από µέρους της 
δικαιωµάτων επικυριαρχίας πάνω στην Κύπρο. Τα όποια λάθη χειρισµών 
έγιναν σ’ αυτά τα χρόνια από την ε/κυπριακή πλευρά δεν αποενοχοποιούν 
ούτε στο ελάχιστο την Τουρκία και τη σοβινιστική τ/κυπριακή ηγεσία για τις 
ευθύνες που φέρουν για τη διαιώνιση του Κυπριακού. 

4 Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόµµατος ότι 
το Κυπριακό πρέπει να λυθεί στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών και στη βάση 
των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, των συµφωνιών υψηλού επιπέδου 1977 και 1979, 
του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού 
συγκεκριµενοποιήθηκε ακόµα περισσότερο µε τη συµφωνία της 8ης Ιουλίου 
2006 και τα κοινά ανακοινωθέντα Χριστόφια – Ταλάτ της 23ης Μαΐου και της 
1ης Ιουλίου 2008. Το πλαίσιο λύσης προνοεί για λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσµατα των 
Ηνωµένων Εθνών. Λύση ενός κράτους µε µια και µόνη κυριαρχία, µια διεθνή 
προσωπικότητα και µια ιθαγένεια. 

5 Η λύση δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας συνιστά τον ιστορικό συµβιβασµό 
µεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων που συµφωνήθηκε από το 1977. 
Ενσωµατώθηκε  στα  ψηφίσµατα  των  Ηνωµένων  Εθνών  και  συγκεντρώνει 
την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αναµένουν ότι αυτή θα είναι η λύση του Κυπριακού. Το ΑΚΕΛ είναι απόλυτο στη 
θέση ότι η ε/κυπριακή πλευρά πρέπει να παραµείνει σταθερή στην επιδίωξη 
λύσης διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας και να επιδεικνύει συνεχώς 
πολιτική βούληση για την επίτευξη της. Τυχόν εγκατάλειψη αυτού του στόχου, 
όπως εισηγούνται ορισµένοι, δεν θα φέρει µια καλύτερη λύση. Θα στερήσει 
την Κύπρο από τα ερείσµατα της στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο. Θα 
δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να απαιτήσει µε τον πιο επίσηµο τρόπο την 
αναγνώριση δυο κρατών στην Κύπρο. Θα δώσει στους όποιους συµµάχους 
της Τουρκίας την αφορµή για να στηρίξουν την τουρκική απαίτηση για δυο 
κράτη. Θα στείλει λανθασµένα µηνύµατα στους Τ/κύπριους συµπατριώτες µας 
ότι δεν θέλουµε να συµβιώσουµε µαζί τους σε µια κοινή πατρίδα και ένα κοινό 
κράτος. Θα ακυρώσει κάθε προοπτική λύσης του Κυπριακού µε αποτέλεσµα 
την οριστικοποίηση της διχοτόµησης, που θα καταστεί πρόξενος νέων δεινών 
για την Κύπρο και το λαό µας. 
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6.         Η λύση πρέπει επίσης να προνοεί: 

• Την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευµάτων και τον τερµατισµό 
του εποικισµού, ο οποίος είναι έγκληµα πολέµου. Ο κύριος όγκος των 
εποίκων πρέπει να επανεγκατασταθούν στην πατρίδα τους, εξαιρουµένου 
ενός συγκεκριµένου αριθµού στους οποίους θα παραχωρηθεί η ιθαγένεια 
από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση,  που δεν θα αλλοιώνει την σύνθεση 
του γηγενούς κυπριακού πληθυσµού και που ενδεχόµενα θα µπορούσαν 
να παραµείνουν στην Κύπρο για ανθρωπιστικούς λόγους. Το ΑΚΕΛ θεωρεί 
αναγκαία την καταγραφή των όσων σήµερα κατοικούν στην Κύπρο από 
ανεξάρτητο διεθνή οργανισµό. 

• Την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας, καθώς και την αποκατάσταση της ενότητας του 
κράτους, του λαού, των θεσµών και της οικονοµίας. 

• Την κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων, δεδοµένου 
ότι η Κύπρος από το 2004 είναι ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών όλων των 
κυπρίων, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος επιστροφής και περιουσίας 
των προσφύγων και των νόµιµων ιδιοκτητών. Οι κύπριοι πολίτες πρέπει 
να απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Ο λαός θα είναι ο τελικός κριτής της λύσης µέσα από ξεχωριστά δηµοψηφίσµατα 
τα οποία θα γίνουν στις δυο κοινότητες. Το ΑΚΕΛ στηρίζει ανεπιφύλακτα τη θέση 
του Προέδρου της Δηµοκρατίας ότι Δηµοψηφίσµατα θα διενεργηθούν µόνο αν 
υπάρξει συµφωνηµένη λύση ανάµεσα στους ηγέτες των δυο κοινοτήτων. 

8. Η Κύπρος είναι από τις περιοχές του πλανήτη µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση 
στρατευµάτων. Ο λαός µας έχει υποστεί πολλά δεινά από την παρουσία των 
ξένων στρατευµάτων και την χρήση των όπλων. Οι λαοί της περιοχής µας 
έχουν υποστεί δεινά όσες φορές η Κύπρος χρησιµοποιήθηκε ως ορµητήριο 
για εξυπηρέτηση ιµπεριαλιστικών συµφερόντων. Η χώρα µας, ο λαός µας, 
η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή και οι γειτονικοί µας λαοί, έχουµε 
όλοι  να  επωφεληθούµε  από  µια  αποστρατικοποιηµένη  Κύπρο.  Το ΑΚΕΛ 
παραµένει σταθερό στη θέση ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να προνοεί 
την αποστρατικοποίηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Η Κυπριακή Δηµοκρατία 
ως γέφυρα ειρήνης έχει να προσφέρει πολλά στον κόσµο και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

9. Οι   βρετανικές   λεγόµενες   κυρίαρχες   βάσεις   τραυµατίζουν   την   εδαφική 
ακεραιότητα της Κύπρου. Είναι ξένο σώµα και κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. 
Το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει  να  ζητά  την  κατάργηση  των  βάσεων.  Με  τη 
λύση του Κυπριακού και την εδραίωση της επανενωµένης οµοσπονδιακής 
δηµοκρατίας,  Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι, ενωµένοι και οµόθυµοι, θα πρέπει να 
αγωνιστούµε για την απαλλαγή της Κύπρου από τις βρετανικές βάσεις. Για 
όσο χρόνο οι βάσεις παραµένουν στην Κύπρο οι βρετανοί πρέπει να σέβονται 
την Κυπριακή Δηµοκρατία και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει αναφορικά 
µε τις βάσεις. Πρέπει να σέβονται τα δικαιώµατα των κυπρίων πολιτών, που 
κατοικούν ή έχουν περιουσίες στο έδαφος των βάσεων. 
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10. Η αντικειµενική ανάλυση των δεδοµένων στον κόσµο και την περιοχή µας, 
αλλά και των δυνατοτήτων µας ως Κυπριακή Δηµοκρατία οδήγησε από το 
1974 στο συµπέρασµα ότι ειρηνική πρέπει να είναι η προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού. Οι εξελίξεις των 36 χρόνων που µας χωρίζουν από το 1974 
επιβεβαιώνουν την ορθότητα της θέσης για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. 
Ειρηνική προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού σηµαίνει διάλογος ανάµεσα 
στις δυο κοινότητες και ταυτόχρονα διεθνοποίηση του προβλήµατος για τη 
διασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής στήριξης προς τις θέσεις µας και της 
αποτροπής των σχεδιασµών της τουρκικής πλευράς. 

11.        Ειδικότερα για το µέτωπο της διεθνοποίησης το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ 
χαιρετίζει µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τη διεθνή δραστηριότητα του Προέδρου και 
της κυβέρνησης, που ασκούν µια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική 
πολιτική. Πολιτική η οποία ενισχύει τους δεσµούς µε παραδοσιακά φιλικές 
χώρες που στηρίζουν την υπόθεση της Κύπρου και   οικοδοµεί καλύτερες 
σχέσεις µε διάφορες χώρες στη βάση του αµοιβαίου σεβασµού. Οι πληθώρα 
επισκέψεων του Προέδρου στο εξωτερικό, το Μνηµόνιο Συναντίληψης µε τη 
Βρετανία, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε την Ρωσία, οι επισκέψεις στην 
Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Πάπα Βενέδικτου XVI, των Προέδρων 
της Ρωσίας, της Σλοβενίας, της Σερβίας και της Συρίας, του Πρωθυπουργού 
του Λιβάνου καθώς και οι επικείµενες επισκέψεις της Καγκελλαρίου Μέργκελ 
και του Προέδρου Σαρκοζί καταδεικνύουν πόσο ορθή και πολυδιάστατη είναι η 
εξωτερική µας πολιτική και πόσο εξυπηρετεί την υπόθεση της Κύπρου. Από την 
άλλη καταρρίπτουν τους ισχυρισµούς της αντιπολίτευσης για ιδεολογικές τάχα 
αγκυλώσεις στην εξωτερική µας πολιτική και για δήθεν διεθνή αποµόνωση. 

12. Συνεπής  προς  τις  προεκλογικές  του  δεσµεύσεις  ο  Πρόεδρος  Χριστόφιας 
από την πρώτη µέρα που ανάλαβε τα καθήκοντα του εργάστηκε σκληρά 
για την επανέναρξη του διακοινοτικού διαλόγου και την ανατροπή του 
αρνητικού κλίµατος που άδικα από το 2004 κυριαρχούσε στο διεθνή και τον 
ευρωπαϊκό χώρο σε βάρος της ε/κυπριακής πλευράς. Στελεχώθηκαν, άρχισαν 
να εργάζονται και να παράγουν έργο οι Οµάδες Εργασίας και οι Τεχνικές 
Επιτροπές που προβλέπονταν στη συµφωνία της 8ης Ιουλίου. Διαµορφώθηκε 
και συµφωνήθηκε η βάση των συνοµιλιών µε τα ανακοινωθέντα της 23ης 
Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008. Διασφαλίστηκε και µε τον Γ.Γ. του ΟΗΕ ότι η 
ιδιοκτησία της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού θα είναι κυπριακή χωρίς 
ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και επιδιαιτησίες και ότι ο ρόλος των Ηνωµένων 
Εθνών θα είναι υποβοηθητικός (facilitator). Τελικά οι απευθείας συνοµιλίες 
άρχισαν τον Σεπτέµβριο του 2008. Παράλληλα η δραστηριότητα του Προέδρου 
Χριστόφια και της κυβέρνησης στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, οι θέσεις, η 
πολιτική, οι πρωτοβουλίες και η αναγνωρισµένη από όλους πολιτική βούληση 
του  Προέδρου  για  λύση,    ανέστρεψαν  το  αρνητικό  κλίµα  στο  εξωτερικό. 
Η Κυπριακή Δηµοκρατία µε Πρόεδρο τον Δηµήτρη Χριστόφια απόκτησε 
αναβαθµισµένο κύρος και αξιοπιστία στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, 
γεγονός που επιτρέπει να δίδουµε τις µάχες για την υπόθεση της Κύπρου υπό 
σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις. 

13. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά ότι σε όλο το διάστηµα που διαρκούν οι 
απευθείας  συνοµιλίες  των  ηγετών  των  δυο  κοινοτήτων,  ο  Πρόεδρος  της 
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Δηµοκρατίας υπερασπίζεται µε αποφασιστικότητα και συνέπεια τις αρχές λύσης 
του Κυπριακού. Καθοδηγείται από την ανάγκη κατοχύρωσης των συµφερόντων 
του κυπριακού λαού στο σύνολο του Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Αποκρούει 
κάθε εισήγηση της τουρκικής πλευράς που βρίσκεται έξω από το συµφωνηθέν 
πλαίσιο, παραπέµπει στην αντίληψη των δυο κρατών και αντιστρατεύεται τα 
ψηφίσµατα και τις αρχές του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων προτάσεις σοβαρές, 
καλά επεξεργασµένες, λογικές, εποικοδοµητικές, εφικτές και ρεαλιστικές. 
Προτάσεις που συνάδουν µε τις διαχρονικές θέσεις της ε/κυπριακής πλευράς 
και υπηρετούν τον στόχο της επανένωσης και της δηµιουργίας µιας διζωνικής, 
δικοινοτικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα 
ψηφίσµατα  του  ΟΗΕ.  Προτάσεις  που  αποσκοπούν  στο  να  επιλύσουν  µε 
τον πιο ορθό τρόπο τα προβλήµατα που επισώρευσε η 36χρονη κατοχή και 
διαίρεση. Τα προβλήµατα αυτά είναι υπαρκτά και δεν εξαφανίζονται µε την απλή 
επίκληση του δικαίου µας και τη διακήρυξη κάποιων αρχών. Ο Πρόεδρος της 
Δηµοκρατίας καταθέτει προτάσεις που τυγχάνουν εκτίµησης από τον διεθνή 
και τον ευρωπαϊκό παράγοντα και έτσι ενισχύουν την διαπραγµατευτική µας 
θέση. Καταθέτει προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από απλούς Τ/κύπριους 
συµπατριώτες µας και που η τυχόν αποδοχή τους από την τουρκική πλευρά 
θα άνοιγε τον δρόµο της λύσης. 

14. Το 21ο Συνέδριο τουΑΚΕΛδιαδηλώνει την πλήρη στήριξη του προς τις προτάσεις 
της ε/κυπριακής πλευράς όπως τις έχει καταθέσει ο Πρόεδρος Χριστόφιας και 
ιδιαίτερα τις προτάσεις για τη διακυβέρνηση και για το περιουσιακό καθώς και 
το τρίπτυχο που αφορά την επιτάχυνση των συνοµιλιών µε τη διασύνδεση του 
περιουσιακού µε το εδαφικό και το θέµα των εποίκων, το θέµα της Αµµοχώστου 
και τη διεθνή διάσκεψη. Ειδικότερα για τις προτάσεις επί του περιουσιακού το 
συνέδριο αναδεικνύει την ουσία τους που δεν είναι άλλη από την κατοχύρωση 
του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, την αναγνώριση ότι ο πρώτος λόγος ανήκει 
στον νόµιµο ιδιοκτήτη και τη θέση ότι η όποια απόκλιση από το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο θα πάψει να υφίσταται σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα, έτσι που 
ο κάθε κύπριος πολίτης να έχει το δικαίωµα εγκατάστασης και απόκτησης 
περιουσίας παντού στην Κύπρο. 

15. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαδηλώνει µε τον πιο εµφαντικό τρόπο την 
ολόπλευρη στήριξη του προς την πολιτική, τους χειρισµούς και τις πρωτοβουλίες 
του Προέδρου Δηµήτρη Χριστόφια. Εκφράζει αµέριστη εµπιστοσύνη στο 
πρόσωπο του. Αποκρούει αποφασιστικά τις επιθέσεις και την κριτική που 
του ασκείται από διάφορες πολιτικές δυνάµεις και ΜΜΕ. Θεωρεί άδικη και 
εξοντωτική την ασκούµενη κριτική. Εκτιµά ότι οι επιθέσεις κατά του Προέδρου 
πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια που πολιτικού πολιτισµού. Οι επιθέσεις 
και η κριτική που δέχεται ο Πρόεδρος αποδυναµώνουν την ε/κυπριακή πλευρά, 
υποσκάπτουν τη διαπραγµατευτική της θέση και στέλλουν το µήνυµα ότι 
ορισµένοι είτε δεν θέλουν λύση, είτε είναι έτοιµοι για την όποια λύση. 

16. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά ότι στην κριτική και τις επιθέσεις κατά 
του Προέδρου Χριστόφια και παράλληλα κατά του ΑΚΕΛ συναντούνται και 
ταυτίζονται διάφορες πολιτικές δυνάµεις και πρόσωπα από διάφορους χώρους. 
Πολιτικές δυνάµεις και πρόσωπα που 
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• ποτέ δεν αποδέχτηκαν τη λύση δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας µε 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων 
Εθνών. Δυνάµεις και που επιλέγουν την διχοτόµηση αντί της οµοσπονδίας. 

•    θέτουν τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες πάνω από το συµφέρον της 
Κύπρου. 

• επιζητούν αυτοδικαίωση για την τοποθέτηση ή τον τρόπο τοποθέτησης 
τους το 2004. 

• συνειδητά ή ασυνείδητα συµπλέουν µε κύκλους εκτός Κύπρου οι οποίοι 
επιχειρούν να επαναφέρουν λύσεις και διαδικασίες του 2004. 

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στέκεται ανάχωµα σε όλες αυτές τις δυνάµεις και να 
υπερασπίζεται µε όλες του τις δυνάµεις τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και την 
πολιτική του Κόµµατος. 

17. Στα δυο και πλέον χρόνια που διαρκούν οι απευθείας συνοµιλίες το 21ο 
Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι έχει σηµειωθεί συγκεκριµένη πρόοδος 
ειδικά στα κεφάλαια διακυβέρνηση, οικονοµία και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία 
είχαν συζητηθεί µε τον Μεχµέτ Αλί Ταλάτ. Το συνέδριο απορρίπτει εκτιµήσεις 
που µηδενίζουν την όποια πρόοδο στις συνοµιλίες. Ταυτόχρονα το συνέδριο 
διαπιστώνει ότι δυστυχώς σε κρίσιµα  κεφάλαια που συνθέτουν το Κυπριακό 
πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει χάσµα στις απόψεις των δυο πλευρών. 
Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις προτάσεις που κατέθεσε η 
τουρκική πλευρά τόσο όταν διαπραγµατευτής ήταν ο Μ. Α. Ταλάτ, όσο και 
τώρα που διαπραγµατευτής είναι ο Ντ. Έρογλου, βρίσκονται έξω από το 
συµφωνηθέν πλαίσιο και καθοδηγούνται από τη φιλοσοφία των δυο κρατών 
και των δυο λαών. Φιλοσοφία  που εξακολουθεί να είναι η επίσηµη θέση του 
Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. 

18. Η ανάδειξη του Ντερβίς Έρογλου στην ηγεσία της τ/κυπριακής κοινότητας 
αποδεικνύεται και στην πράξη, όπως το είχε προβλέψει το ΑΚΕΛ,   ως µια 
αρνητική εξέλιξη. Οι πεποιθήσεις του κ. Έρογλου είναι διχοτοµικές. Η όποια 
καλή  διάθεση  προσπαθεί  να  επιδείξει  στο  τραπέζι  των  συνοµιλιών  έχει 
ως µοναδικό ελατήριο την εξυπηρέτηση της επικοινωνιακής πολιτικής της 
Άγκυρας. Οι προτάσεις που κατέθεσε στο περιουσιακό οδηγούν στη λογική ότι 
η µόνη θεραπεία είναι η αποζηµίωση και η ανταλλαγή περιουσιών. Η άρνηση 
του να συζητήσει το περιουσιακό σε συνδυασµό µε το εδαφικό και το θέµα 
των εποίκων δείχνουν απουσία καλής θέλησης και πολιτικής βούλησης για 
λύση. Επιπρόσθετα το απροκάλυπτο ψέµα και η διαστρέβλωση των θέσεων 
της ε/κυπριακής πλευράς είναι πλέον στην πρώτη γραµµή της τ/κυπριακής 
ηγεσίας και της Τουρκίας σε µια προσπάθεια να καλυφθεί ενώπιον της διεθνούς 
κοινότητας η αρνητική φιλοσοφία και η καθηµερινή συµπεριφορά του Ντερβίς 
Έρογλου. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά ότι η πολιτική Έρογλου βρίσκεται 
σε διάσταση µε τις προσδοκίες µεγάλου µέρους της τ/κυπυπριακής κοινότητας 
που επιθυµεί πραγµατικά λύση του Κυπριακού. 

19. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι οι απευθείας συνοµιλίες βρίσκονται 
σε ένα κοµβικό σηµείο. Για πρώτη φορά έχουν συζητηθεί σε τέτιο βάθος 
διάφορες πτυχές του Κυπριακού και για πρώτη φορά διαπιστώθηκαν, στο 
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βαθµό που διαπιστώθηκαν, συγκλίσεις σε ορισµένα θέµατα. Από την άλλη 
εξακολουθούν να χωρίζουν τις δυο κοινότητες µεγάλες διαφορές σε κρίσιµες 
πτυχές του προβλήµατος, ενώ ορισµένα κεφάλαια δεν έχουν καν συζητηθεί 
µε ευθύνη της τουρκικής πλευράς. Το ενδεχόµενο ο Ντερβίς Έρογλου να 
αµφισβητήσει εκείνα τα σηµεία στα οποία υπάρχει κατ’ αρχή προσέγγιση, 
προσθέτει στις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς για τις προοπτικές των 
συνοµιλιών. 

20. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναλαµβάνει τη θέση ότι η πολιτική βούληση 
του Προέδρου Χριστόφια - που είναι δεδοµένη και έχει αποδειχθεί πάµπολλες 
φορές στην πράξη - δεν είναι αρκετή για να οδηγηθούµε σε λύση του Κυπριακού. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόµος προς τη λύση είναι να 
αλλάξει η τουρκική πολιτική και να ευθυγραµµιστεί επιτέλους µε τα ψηφίσµατα 
των Ηνωµένων Εθνών. Η φιλοσοφία των δυο λαών και των δυο κρατών στην 
Κύπρο και η αντίληψη ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας η Τουρκία πρέπει να 
ασκεί έλεγχο πάνω στην Κύπρο, δυστυχώς εξακολουθούν να καθοδηγούν την 
τουρκική πολιτική.  Το συνέδριο διαπιστώνει ότι πέρα από κάποιες φραστικές 
τοποθετήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, η Άγκυρα δεν φαίνεται έτοιµη να 
κάµει τα βήµατα που είναι αναγκαία για τη λύση. Η εσωτερική αντιπαλότητα 
στην Τουρκία και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα στην ενταξιακή 
της προοπτική, καθιστούν ακόµα πιο απρόθυµη την τουρκική ηγεσία να πάρει 
τις αποφάσεις που πρέπει. Υποστηρίζουµε την θέση του Προέδρου Χριστόφια 
για απευθείας επαφές µε την τουρκική ηγεσία. Το ΑΚΕΛ επίσης πρέπει να 
επιδιώξει να έχει παρόµοιες επαφές. 

21. Το Συνέδριο διαπιστώνει ακόµα ότι ορισµένοι κύκλοι του διεθνούς παράγοντα 
θέλοντας να προωθήσουν λύση που να είναι αρεστή στην Τουρκία - την 
οποία θεωρούν ως πολύτιµο σύµµαχο και εταίρο στην περιοχή - συνεχίζουν 
να µεθοδεύουν τρόπους στήριξης της τουρκικής πολιτικής, άσκησης πίεσης 
πάνω στη δική µας πλευρά και επιβολής λύσης µέσω χρονοδιαγραµµάτων και 
επιδιαιτησίας. 

22. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν πρέπει να µας αποθαρρύνουν ως ε/κυπριακή 
πλευρά και να αποδυναµώσουν την πάλη µας για λύση του Κυπριακού. Αντίθετα, 
παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, πρέπει να εντείνουµε τις προσπάθειες 
µας σε όλα τα επίπεδα γιατί η παρέλευση του χρόνου καθιστά όλο και πιο 
δύσκολη τη λύση του προβλήµατος. Ο χρόνος και τα τετελεσµένα εργάζονται 
ενάντια στη λύση και την επανένωση. Το συνέδριο απορρίπτει κατηγορηµατικά 
τις θεωρίες που παραπέµπουν σε λύση σε βάθος χρόνου µε το αιτιολογικό ότι 
η θέση της Τουρκίας στα διεθνή δρώµενα αποδυναµώνεται. Αυτές οι θεωρίες 
συγκρούονται µε την πραγµατικότητα, στερούνται επιστηµονικότητας και 
αναγάγουν το ευκταίο σε πραγµατικό. Όποτε η Κύπρος καθοδηγήθηκε από 
παρόµοιες αντιλήψεις οδηγήθηκε σε χειρότερες περιπέτειες και πισωγυρίσµατα. 
Το συνέδριο απορρίπτει επίσης τις θεωρίες που προσεγγίζουν το Κυπριακό 
ως θέµα επικράτησης µόνο νοµικών αρχών δικαίου. Δεν αρνούµαστε αντίθετα 
επιβάλλεται να αξιοποιούµε τα νοµικά όπλα που µας δίδει το διεθνές και το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. Όµως το Κυπριακό είναι πρώτιστα πολιτικό πρόβληµα και 
ως τέτιο πρέπει να επιλυθεί. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ ενώ διαπιστώνει την 
κρισιµότητα του παράγοντα χρόνου, τονίζει ότι για το ΑΚΕΛ το καθοριστικό 
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κριτήριο των ενεργειών και της πολιτικής του είναι το περιεχόµενο της λύσης. 
Ως εκ τούτου το συνέδριο επιµένει στο περιεχόµενο της λύσης όπως αυτό 
διατυπώνεται στην παρούσα απόφαση και δεν θα το θυσιάσει για χάρη του 
παράγοντα χρόνου. 

23.       Στην περαιτέρω προσπάθεια να επιτύχουµε λύση του Κυπριακού, το 21ο 
Συνέδριο του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι επιβάλλεται: 

• Να  παραµείνει  το  Κυπριακό  στα  πλαίσια  των  Ηνωµένων  Εθνών  και 
να συνεχιστεί η διαδικασία επίλυσης του µε την προσφορά των καλών 
υπηρεσιών του Γ.Γ. του ΟΗΕ. 

• Να παραµείνουµε συνεπείς στη λύση δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας 
µε πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων 
Εθνών. 

•    Να παραµείνει υπό κυπριακή ιδιοκτησία η διαδικασία των συνοµιλιών. 
Η εµµονή στην κυπριακή ιδιοκτησία δεν σηµαίνει αποενοχοποίηση της 
Τουρκίας ή άρνηση του διεθνούς ενδιαφέροντος, το οποίο άλλωστε 
επιδιώκουµε µε κάθε τρόπο. Η κυπριακή ιδιοκτησία θωρακίζει την Κύπρο 
από µεθοδεύσεις επιβολής λύσης από τα έξω και προς το συµφέρον άλλων 
εκτός του κυπριακού λαού. 

• Να συνεχίσουµε να αποκρούουµε αποφασιστικά τις όποιες µεθοδεύσεις 
για εκβιαστικά χρονοδιαγράµµατα και επιδιαιτησίες και για υιοθέτηση του 
απευθείας εµπορίου. 

• Να συνεχίσουµε να είµαστε θετικοί και εποικοδοµητικοί στο τραπέζι των 
συνοµιλιών καταθέτοντας προτάσεις λογικές και εφικτές που υπηρετούν 
τον στόχο της επιδιωκόµενης λύσης. 

• Με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα µας να διατηρήσουµε το κύρος 
και την αξιοπιστία µας στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, που συνιστούν 
τα ισχυρότερα µας όπλα στην πάλη για εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης. 

• Να συνεχίσουµε να ενισχύουµε και να αναβαθµίζουµε τις ήδη άριστες 
σχέσεις µε την Ελλάδα, που συνιστά το βασικότερο µας στήριγµα. 

•    Να συνεχίσουµε να αξιοποιούµε τον διεθνή και τον ευρωπαϊκό παράγοντα. 
Να κρατούµε συνεχώς ενήµερους τους εταίρους της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ενισχύσουµε  ακόµα περισσότερο τις σχέσεις και 
τις επαφές µας µε τα κράτη µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας και 
ιδιαίτερα τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Κίνα. 

• Να  καταγγέλλουµε συνεχώς τις προτάσεις και τις πολιτικές της τουρκικής 
πλευράς που αφίστανται του πλαισίου λύσης και των ψηφισµάτων των 
Ηνωµένων Εθνών. Να υποδεικνύουµε συνέχεια την ανάγκη ο διεθνής 
παράγοντας και η Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψουν την επιρροή και τις 
πιέσεις τους προς την Άγκυρα και την τ/κυπριακή ηγεσία. 

•    Να προβάλλουµε συνεχώς το τρίπτυχο των προτάσεων του Προέδρου 
Χριστόφια ως τη µοναδικά σωστή απάντηση στην ανάγκη για επιτάχυνση 
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των  συνοµιλιών, για δηµιουργία  δυναµικής    της  λύσης,  στο  θέµα  της 
Αµµοχώστου και στην άρση της λεγόµενης αποµόνωσης των Τ/κυπρίων, 
η οποία στο βαθµό που υπάρχει οφείλεται αποκλειστικά στην τουρκική 
κατοχή. 

• Παραµένουµε  σταθερά  στη  θέση  ότι  διεθνής  διάσκεψη  θα  πρέπει  να 
συγκληθεί όταν οι δυο πλευρές θα πλησιάσουν σε ακτίνα συµφωνίας επί 
όλου του φάσµατος της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Η διεθνής 
διάσκεψη θα πρέπει να ασχοληθεί µε τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού. 
Σ’ αυτή πέρα από τους άµεσα εµπλεκόµενους στο Κυπριακό,  θα πρέπει 
να  µετέχουν  τα  κράτη  µόνιµα  µέλη  του  Συµβουλίου Ασφαλείας  και  η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλιστεί επίσης η παρουσία της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας. 

Τ/κυπριακή κοινότητα και επαναπροσέγγιση 

1. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκφράζει εκτίµηση και σεβασµό προς εκείνες τις 
πατριωτικές δυνάµεις των Τ/κυπρίων οι οποίες παραµένουν συνεπείς στη 
λύση διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα όπως αυτή 
καθορίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών και αγωνίζονται για την 
επίτευξη αυτής της λύσης. Η λύση δικοινοτικής διζωνικής οµοσπονδίας δέχεται 
επιθέσεις από διάφορες κατευθύνσεις τόσο στην ε/κυπριακή, όσο και στην τ/
κυπριακή κοινότητα. Οι δυνάµεις που µε συνέπεια τάσσονται υπέρ αυτής 
της λύσης έχουµε καθήκον και στις δυο κοινότητες να την υπερασπίζουµε 
καθηµερινά και να υποδεικνύουµε ότι είναι η µόνη λύση που µπορεί να 
οδηγήσει σε επανένωση της πατρίδας µας. Στην πάλη για την επανένωση 
της Κύπρου η τ/κυπριακή κοινότητα έχει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. 
Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραµατίζει η Άγκυρα σε καµιά 
περίπτωση δεν σηµαίνει παραγνώριση της τ/κυπριακής κοινότητας και των 
πολιτικών δυνάµεων που την εκφράζουν. Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις 
της τ/κυπριακής κοινότητας που παραµένουν συνεπείς στην λύση οµοσπονδίας 
έχουν δυνατότητες να ασκήσουν τη δική τους επιρροή πάνω στην Τουρκία και 
πάνω στην Τ/κυπριακή ηγεσία για να ακολουθήσουν εποικοδοµητική πολιτική 
στο Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει σχέσεις 
φιλίας, αµοιβαίου σεβασµού και κατανόησης µε τις πατριωτικές δυνάµεις 
των Τ/κυπρίων αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε οργανώσεις και απλούς 
ανθρώπους. 

2. Η κατοχή και η διαίρεση εµποδίζουν την οµαλοποίηση των σχέσεων Ε/κυπρίων 
και Τ/κυπρίων. Δηµιουργούν κινδύνους αφοµοίωσης των Τ/κυπρίων από τους 
έποικους. Ανεξάρτητα από τα εµπόδια που παρεµβάλλει η κατοχή, το ΑΚΕΛ 
θα συνεχίσει να µελετά και να εισηγείται στην πολιτεία τρόπους διεύρυνσης 
των σχέσεων ανάµεσα στις δυο κοινότητες σε όλους τους τοµείς. Το ΑΚΕΛ 
θα συνεχίσει να αποκαλύπτει και να αντιµάχεται όσους µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο παρεµβάλλουν εµπόδια στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας 
ανάµεσα σε Ε/κύπριους και Τ/κύπριους. 

3. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ ανανεώνει την πρόσκληση του Κόµµατος προς 
τους Τ/κύπριους συµπατριώτες µας για κοινό αγώνα για τη σωτηρία της κοινής 
µας πατρίδας. 
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4. Η πολιτική της επαναπροσέγγισης και η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής 
συµβίωσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για εξοµάλυνση των σχέσεων των 
δυο κοινοτήτων, για την εξεύρεση λύσης και για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας 
της λύση που θα συµφωνηθεί. Ως εκ τούτου το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να 
είναι σηµαιοφόρος της επαναπροσέγγισης και της καλλιέργειας κουλτούρας 
ειρηνικής συµβίωσης µε την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών και 
δράσεων. Ως ΑΚΕΛ εκτιµούµε τη βοήθεια διεθνών οργανισµών και τη στήριξη 
που παρέχουν στην υπόθεση της επαναπροσέγγισης. Τονίζουµε όµως 
εµφαντικά ότι η επαναπροσέγγιση είναι πρώτιστα καθήκον των ίδιων των 
Κυπρίων και των οργανώσεων που τους εκφράζουν. Η επαναπροσέγγιση 
είναι επίσης πρώτιστα πολιτική διαδικασία που δεν παραβλέπει αλλά αντίθετα 
προσπαθεί να εµβαθύνει στα προβλήµατα που δηµιούργησαν τα δεδοµένα 
του διαχωρισµού. 

5. Ο εθνικισµός-σοβινισµός στάθηκε πάντα ο κακός δαίµονας της Κύπρου και 
το όχηµα µε το οποίο υλοποιούνταν οι ξένες επιβουλές σε βάρος της χώρας 
µας.  Το ΑΚΕΛ θα  παραµείνει  σταθερός  και  ανυποχώρητος  πολέµιος  του 
εθνικισµού-σοβινισµού και όλων εκείνων των ιδεολογηµάτων της ακροδεξιάς 
που καλλιεργούν το µίσος ανάµεσα στις δυο κοινότητες. Θα στηρίξει µε όλες 
του τις δυνάµεις την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συµβίωσης τόσο στο 
επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και ευρύτερα στο επίπεδο της κοινωνίας. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακό και Τουρκία 

1. Η Κύπρος είναι από το 2004 ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη 
της Κύπρου στην Ε.Ε. στην οποία ήδη µετέχει η Ελλάδα καθώς και η επιδίωξη 
της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ε.Ε. δηµιουργούν µια συγκυρία που ευνοεί τη 
λύση του Κυπριακού. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ενταξιακή 
προοπτική της Τουρκίας το ΑΚΕΛ πιστεύει ότι η ευνοϊκή συγκυρία εξακολουθεί 
να υπάρχει  και θα πρέπει να συνεχίσουµε ως Κύπρος να την αξιοποιούµε. Η 
ιδιότητα του µέλους της Ε.Ε. δίδει απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήµατα που 
έχει προκαλέσει η µακρόχρονη διαίρεση της Κύπρου καθώς και σε ζητήµατα 
που θέτει επί τάπητος η επανένωση της χώρας µας. Το ΑΚΕΛ δεν είχε ποτέ 
αυταπάτες σε ότι αφορά την Ε.Ε. και τις δυνατότητες της. Αναγνωρίζει όµως 
ότι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ε.Ε. υλοποιούµενες στην Κύπρο 
µπορούν να ικανοποιήσουν σε µεγάλο βαθµό τις ανησυχίες και τους φόβους 
και των δυο κοινοτήτων και να συµβάλουν στην οικοδόµηση ενός ειρηνικού και 
ασφαλούς µέλλοντος για όλους τους Κυπρίους. 

2. Ως   αποτέλεσµα   των   πρωτοβουλιών   του   Προέδρου   της   Δηµοκρατίας 
δηµιουργήθηκε η Οµάδα Παρακολούθησης του Κυπριακού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε επικεφαλής τον κ. Μπαρόσο και ανατέθηκε στον κ. Μάουρερ 
το καθήκον του Ειδικού Απεσταλµένου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Κυπριακό. Η δραστήρια συµµετοχή του Προέδρου Χριστόφια 
στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια και οι σχέσεις που αναπτύσσει µε τους ηγέτες των 
Ευρωπαϊκών χωρών συµβάλλουν στην στήριξη των θέσεων της Κύπρου. Το 
21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά τη δουλιά που γίνεται από µέρους του Προέδρου 
και της κυβέρνησης καθώς επίσης και τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν 
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πολιτικές δυνάµεις στους αντίστοιχους πολιτικούς χώρους στην Ευρώπη. Το 
συνέδριο απορρίπτει τις κατηγορίες για ελλιπή αξιοποίηση του ευρωπαϊκού 
παράγοντα. Πάντα όµως υπάρχουν περιθώρια καλύτερης αξιοποίησης του 
στην πάλη για επανένωση της Κύπρου. 

3. Το  21ο  Συνέδριο  του  ΑΚΕΛ  επαναβεβαιώνει  τη  θέση  υπέρ  της  ένταξης 
της Τουρκίας στην Ε.Ε. µε την προϋπόθεση όµως ότι εκπληρώνει όλες τις 
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ένταξη µιας χώρας στην Ε.Ε. Η Τουρκία θα 
είναι πάντα ο µεγάλος γείτονας της Κύπρου. Είναι επιθυµητό αυτός ο γείτονας 
να είναι µια δηµοκρατική χώρα που να σέβεται τους κανόνες της καλής 
γειτονίας, συνεργάτης και εταίρος σε µια ευρύτερη οικογένεια χωρών, παρά 
µια εχθρική χώρα, πηγή ανωµαλίας και συνεχούς απειλής για όλη την περιοχή. 
Ο εκδηµοκρατισµός της Τουρκίας που προϋποθέτει η ενταξιακή της προοπτική 
θα λειτουργήσει θετικά όχι µόνο απέναντι στην Κύπρο και τους άλλους γείτονες 
της Τουρκίας αλλά και για τον ίδιο τον τουρκικό λαό. 

4. Η Τουρκία ανέλαβε απέναντι στην Ε.Ε. και κατά συνέπεια απέναντι στην 
Κυπριακή Δηµοκρατία συγκεκριµένες υποχρεώσεις τις οποίες έχει καθήκον 
να υλοποιήσει και δεν νοείται να τις παζαρεύει και να ζητά ανταλλάγµατα. 
Η ίδια η Ε.Ε. πρέπει να απαιτήσει µε αποφασιστικό τρόπο την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της Τουρκίας περιλαµβανοµένων και αυτών προς την 
Κυπριακή Δηµοκρατία. Αυτό επιτάσσει το συµφέρον της Ένωσης και η αρχή 
της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών της που διέπει τη λειτουργιά της 
Ε.Ε. Ενόσω συνεχίζεται η κατοχή θα αντιστεκόµαστε στην ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας. 

Εσωτερική διακυβέρνηση 

1. Το  21ο  Συνέδριο  του  ΑΚΕΛ  διαπιστώνει  µε  ικανοποίηση  ότι  παρά  τις 
αντιξοότητες από τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, το 
φιλολαϊκό πρόγραµµα της κυβέρνησης Χριστόφια υλοποιείται και αποδίδει 
καρπούς τους οποίους αισθάνεται ο πολίτης. Έχει παραχθεί και συνεχίζει να 
παράγεται πολύ σηµαντικό έργο, που αλλάζει την κυπριακή πραγµατικότητα 
και αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η κυβέρνηση Χριστόφια 
άγγιξε και επιλύει χρονίζοντα προβλήµατα της κυπριακής κοινωνίας, διεύρυνε 
το κοινωνικό κράτος στηρίζοντας αποφασιστικά τα στρώµατα του πληθυσµού 
που έχουν ανάγκη της αρωγής της πολιτείας, προχωρεί σε θεσµικές αλλαγές 
εκσυγχρονισµού της κοινωνίας και προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, εισάγει 
καινοτοµίες που ως πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες για την κυπριακή 
πραγµατικότητα. Απτά παραδείγµατα αποτελούν η τροχοδρόµηση της οριστικής 
επίλυσης του υδατικού προβλήµατος, ο διακανονισµός των αγροτικών χρεών, 
η έµπρακτη στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων, η διασφάλιση της βιωσιµότητας 
του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναβάθµιση των συγκοινωνιών, η 
εισαγωγή του σχεδίου στήριξης των εισοδηµάτων των συνταξιούχων που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, η καθιέρωση του πασχαλινού επιδόµατος, 
η αύξηση των συντάξεων, των δηµόσιων βοηθηµάτων, η αύξηση των 
παροχών προς τους πρόσφυγες και η ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας. 
Γενικά οι κοινωνικές παροχές από τότε που ανάλαβε η κυβέρνηση Χριστόφια 
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αυξήθηκαν κατά 38%.  Πέραν αυτών έχουµε τη διαµόρφωση και εφαρµογή 
ολοκληρωµένης πολυεπίπεδης στεγαστικής πολιτικής, τη διαµόρφωση 
µεταναστευτικής πολιτικής και την επίλυση του θέµατος του Ακάµα. Προωθείται 
ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και η απλοποίηση διοικητικών 
διαδικασιών. Τέθηκαν τα θεµέλια ενός σύγχρονου συστήµατος πολεοδοµικού 
και χωροταξικού σχεδιασµού και ελέγχου της ανάπτυξης ολόκληρης της 
Κύπρου. Τοµή συνιστά και η µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον 
τοµέα της Παιδείας υλοποιείται η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Στον τοµέα της 
ενέργειας για πρώτη φορά τίθενται οι βάσεις που θα επιτρέψουν να ασκηθεί 
ενεργειακή πολιτική. Στον τοµέα του περιβάλλοντος προωθείται η αειφόρος 
ανάπτυξη και η κατασκευή Χώρων Υγιεινής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). 
Ενοποιείται και εκσυγχρονίζεται η νοµοθεσία που διέπει την Εθνική Φρουρά. 

2. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ υπογραµµίζει ότι το έργο της κυβέρνησης θα 
µπορούσε να είναι ακόµα περισσότερο αν δεν συναντούσε σχεδόν σε κάθε 
βήµα την αρνητική στάση της αντιπολίτευσης και άλλων καταστάσεων, που 
παρεµβάλλουν συνεχώς προσκόµµατα και δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες αυτές, 
το συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραµµα και 
την πολιτική στην βάση των οποίων ο λαός έχει εκλέξει τον Δηµήτρη Χριστόφια. 
Το συνέδριο υποδεικνύει ότι χρειάζεται πιο αποφασιστική υπεράσπιση του 
κυβερνητικού έργου και πιο ολοκληρωµένη και πιο συστηµατική προβολή του. 
Η προβολή και εκλαΐκευση του κυβερνητικού έργου αποτελεί την πιο ισχυρή 
απάντηση που καταρρίπτει την µηδενιστική προπαγάνδα της αντιπολίτευσης 
και άλλων καταστάσεων. Στην προβολή εκλαΐκευση αλλά και υπεράσπιση του 
κυβερνητικού έργου σηµαντικό ρόλο έχει να διαδραµατίσει και το ΑΚΕΛ, το 
οποίο επιβάλλεται να αναβαθµίσει την εµπλοκή του στο θέµα αυτό. 

3. Το ΑΚΕΛ µε τις αναλύσεις, τις παρεµβάσεις, τις εισηγήσεις και προτάσεις του 
θα συνεχίσει να βοηθά την κυβέρνηση στην ιεράρχηση και υλοποίηση των 
διαφόρων προνοιών του κυβερνητικού προγράµµατος. Τα Βοηθητικά Γραφεία 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ καλούνται να εντείνουν την δουλιά τους σ’ αυτό τον τοµέα 
προτείνοντας συγκεκριµένες πολιτικές, µέτρα και δράσεις στα σώµατα του 
Κόµµατος, το οποίο µε τη σειρά του θα τις υποβάλλει προς την κυβέρνηση. 

4. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έπληξε όπως ήταν φυσικό και την Κύπρο, µια 
που η χώρα µας συµµετέχει ενεργά στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι. 
Έχει πληγεί κυρίως ο τοµέας του τουρισµού και ο τοµέας των κατασκευών. 
Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Κύπρο είναι πολύ λιγότερες από πολλές άλλες 
χώρες του κόσµου και ειδικά της Ευρώπης. Τούτο οφείλεται: Στην ευρωστία της 
κυπριακής οικονοµίας. Στο ισχυρό εποπτικό πλαίσιο. Στο γεγονός ότι παρά την 
πίεση του ΔΗΣΥ και άλλων καταστάσεων δεν υιοθετήθηκαν νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που σε άλλες χώρες ευθύνονται για το εύρος και το βάθος της 
κρίσης. Το ΑΚΕΛ µαζί µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα ήταν τα πιο ισχυρά 
αναχώµατα στην επέλαση του νεοφιλελευθερισµού και αυτό είναι µια ακόµα 
προσφορά του Κόµµατος στους εργαζόµενους και στον τόπο. 

5. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Χριστόφια 
χειρίζεται υπεύθυνα την κρίση. Στήριξε την οικονοµία του τόπου µε τρία πακέτα 
µέτρων ύψους 510 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτά τα µέτρα λήφθηκαν έγκαιρα και 
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ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σηµαντική είναι και η διαπίστωση διεθνών οργανισµών ότι η κυπριακή 
οικονοµία επηρεάστηκε σε λιγότερο βαθµό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, 
γεγονός που οφείλεται στα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση Χριστόφια. Τα µέτρα 
διαδραµάτισαν το δικό τους ρόλο και ήδη σηµειώνονται οι πρώτες ενδείξεις 
ανάκαµψης της οικονοµίας. Θα µπορούσαν να ληφθούν περισσότερα µέτρα 
αν και στο θέµα αυτό δεν επικρατούσαν µικροκοµµατικές και προεκλογικές 
σκοπιµότητες που οδηγούν την αντιπολίτευση και άλλες καταστάσεις στην 
στείρα άρνηση. 

6. Η κρίση πλήττει κυρίως του εργαζόµενους και ιδιαίτερα εκείνους που χάνουν την 
εργασία τους. Το ΑΚΕΛ δεν εφησυχάζει µε τα σηµεία ανάκαµψης. Θα συνεχίσει 
να παλεύει µέχρι την οριστική έξοδο από την κρίση. Βασική φιλοσοφία που 
θα συνεχίσει να διέπει την πολιτική του Κόµµατος µας είναι ότι τα βάρη της 
κρίσης δεν µπορεί να φορτώνονται στους εργαζόµενους. Το κεφάλαιο πρέπει 
να αναλάβει και εκείνο το µερίδιο που του αναλογεί και του αναλογεί µεγάλο 
µερίδιο. Θα συνεχίσουµε να επιζητούµε και να εργαζόµαστε για την επίτευξη 
ευρείας συναίνεσης στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής 
κρίσης υποβάλλοντας συγκεκριµένες προτάσεις που κινούνται στο πλαίσιο της 
πιο πάνω φιλοσοφίας. 

7. Το 21ο Συνέδριο χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση προς 
την κατεύθυνση της πάταξης της αισχροκέρδειας. Είναι προφανές ότι ακόµα και 
στα πλαίσια της λεγόµενης ελεύθερης αγοράς πρέπει να παίρνονται ορισµένα 
µέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Η θεωρία της αυτορρύθµισης 
της αγοράς, όπως και τόσες άλλες νεοφιλελεύθερες θεωρίες, έχει διαψευσθεί 
από τις ίδιες τις πραγµατικότητες. Το Συνέδριο χαιρετίζει τα µέτρα που έλαβε 
η κυβέρνηση για ενίσχυση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, καθώς και την εγκαθίδρυση 
Παρατηρητηρίου Τιµών στο Υπουργείο Εµπορίου. Καλεί τις υπηρεσίες του 
κράτους που είναι επιφορτισµένες µε την παρακολούθηση και τη ρύθµιση της 
αγοράς να είναι πιο αποφασιστικές στην πάταξη της αισχροκέρδειας και να 
λαµβάνουν πιο έγκαιρα τα ενδεικνυόµενα µέτρα. Το ΑΚΕΛ συστρατεύεται µε 
τους πολίτες, τους οργανωµένους καταναλωτές και το συνδικαλιστικό κίνηµα 
στην πάλη ενάντια στην αισχροκέρδεια. 

8. Το  21ο  Συνέδριο  εκφράζει  έντονη  ανησυχία  για  φαινόµενα  διαφθοράς, 
διαπλοκής και οργανωµένου εγκλήµατος τα οποία εντείνονται στην κυπριακή 
κοινωνία. Είναι προφανές ότι τα φαινόµενα αυτά σχετίζονται µε µεγάλα 
οικονοµικά συµφέροντα  όχι  µόνο  του  υπόκοσµου. Το  συνέδριο  καλεί  την 
πολιτεία να είναι πιο αποφασιστική στην πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής 
και του οργανωµένου εγκλήµατος. Ως ΑΚΕΛ θα στηρίξουµε κάθε προσπάθεια 
προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτοντας τις δικές µας προτάσεις. 

Εσωτερικό µέτωπο - ενότητα 

1. Η εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας 
ήταν το αποτέλεσµα µιας ευρύτερης συναίνεσης στο εσωτερικό µέτωπο µε 
κύριους πρωταγωνιστές, εκτός του ΑΚΕΛ, τα κόµµατα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. Μεγάλη 
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σηµασία είχε και η συµβολή των Κινήσεων Στήριξης της υποψηφιότητας 
Χριστόφια, των Ενωµένων Δηµοκρατών, των Οικολόγων, της Έπαλξης 
Ανασυγκρότησης του Κέντρου, της Πρωτοβουλίας Ελευθέρων Πολιτών και της 
Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών. Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει και τιµά τη συµβολή όλων 
στην εκλογική επιτυχία των προεδρικών εκλογών του 2008, είτε υποστήριξαν 
την υποψηφιότητα Χριστόφια από την αρχή, είτε προστέθηκαν στην πορεία. 

2. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει µε λύπη ότι η εικόνα που παρουσιάζει 
το εσωτερικό µας µέτωπο σήµερα είναι απογοητευτική. Ασκείται εξοντωτική 
και   ατεκµηρίωτη   κριτική.   Εξαπολύονται   σφοδρές   επιθέσεις   κατά   του 
Προέδρου και του ΑΚΕΛ αναφορικά µε την πολιτική και τους χειρισµούς στο 
Κυπριακό. Μηδενίζεται και ισοπεδώνεται το κυβερνητικό έργο στην εσωτερική 
διακυβέρνηση. Η κατάσταση αυτή υποσκάπτει την τιτάνια προσπάθεια 
επίλυσης του Κυπριακού και επανένωσης της πατρίδας µας. Προβάλλει 
προσκόµµατα στην αντιµετώπιση και την έξοδο από την οικονοµική κρίση. 
Δηµιουργεί προβλήµατα στην υλοποίηση του φιλολαϊκού και µεταρρυθµιστικού 
προγράµµατος της κυβέρνησης.   Όλα αυτά αποβαίνουν σε βάρος της 
υπόθεσης της Κύπρου, σε βάρος των εργαζοµένων και των µη προνοµιούχων 
στρωµάτων του πληθυσµού, σε βάρος του εκσυγχρονισµού της κυπριακής 
κοινωνίας και των θεσµών της κυπριακής πολιτείας. 

3.         Η απογοητευτική εικόνα του εσωτερικού µετώπου οφείλεται: 

• Στο ότι πολιτικές δυνάµεις στην Κύπρο αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός 
ότι η Αριστερά ανάλαβε, µε τη ψήφο του λαού, τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Επιδιώκουν  να µειώσουν οτιδήποτε κάµνει η κυβέρνηση Χριστόφια και να 
ακυρώσουν στη συνείδηση του λαού το σηµαντικό της έργο, ώστε να µην 
πιστωθεί τίποτε θετικό στον Πρόεδρο Χριστόφια και το ΑΚΕΛ. 

• Οι  µεταρρυθµίσεις  της  κυβέρνησης  ανατρέπουν  κακώς  έχοντα,  θίγουν 
συµφέροντα και κατεστηµένα και αυτό προκαλεί αντιδράσεις από όσους 
έχουν προνοµιακή θέση στην κυπριακή κοινωνία από της ίδρυσης της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας. 

• Η  συγκροτηµένη,  συνεπής  και  αποφασιστική    προσπάθεια  για  λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας έβγαλε στη επιφάνεια την αντίδραση 
όλων εκείνων, που ποτέ δεν είχαν πραγµατικά αποδεχθεί τη λύση 
οµοσπονδίας, και οι οποίοι είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι προκρίνουν 
τη διχοτόµηση από την οµοσπονδία. Είναι προφανές ότι η αντίθεση στην 
οµοσπονδία οφείλεται σε ένα βαθµό και σε οικονοµικά συµφέροντα και 
κατεστηµένα που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια της διαίρεσης. 

• Μικροπολιτικές φιλοδοξίες και προεκλογικές σκοπιµότητες θυσιάζουν στο 
βωµό παραταξιακών συµφερόντων και µεθοδεύσεων το καλό της πατρίδας 
και του λαού. 

• Μερίδα των ΜΜΕ κατά παράβαση κάθε έννοιας αντικειµενικότητας και 
δεοντολογίας συµµετέχει ενεργά στην αντικυβερνητική και αντιακελική 
εκστρατεία. 
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4. Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόµµατος 
ότι η ενότητα στο εσωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
έκβαση του αγώνα δικαίωσης της Κύπρου. Σ’ αυτό το σηµείο µπορούν να 
συναντηθούν όλες οι πολιτικές δυνάµεις και να εργαστούν από κοινού στα 
πλαίσια του Εθνικού Συµβουλίου, η λειτουργία του οποίου έχει αναβαθµιστεί 
επί διακυβέρνησης Χριστόφια.  Ευρύτερη ενότητα είναι επίσης αναγκαία για 
την προώθηση λύσεων σε προβλήµατα της κυπριακής κοινωνίας και την 
υλοποίηση προοδευτικών πολιτικών και µεταρρυθµίσεων. Εδώ µπορούν να 
συναντηθούν δυνάµεις που έχουν παρόµοιες προσεγγίσεις στα κοινωνικο- 
οικονοµικά ζητήµατα. Η ενότητα οικοδοµείται στη βάση αρχών, κοινών στόχων 
και επιδιώξεων. Ενότητα δεν σηµαίνει ισοπέδωση των διαφορετικών απόψεων 
και προσεγγίσεων. Ενότητα σηµαίνει διάλογος, σεβασµός της οντότητας της 
κάθε πολιτικής δύναµης και της διαφορετικής άποψης. Ενότητα σηµαίνει 
ειλικρινής προσπάθεια εξεύρεσης συγκλίσεων και συνεργασίας στη βάση 
αυτών των συγκλίσεων. Ενότητα σηµαίνει ανάληψη ευθυνών και απόκρουση 
της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού. 

5. Το 21ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι παρά τις δυσκολίες το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να 
εργάζεται για ενότητα στο εσωτερικό µέτωπο στην βάση των πιο πάνω αρχών. 
Θα συνεχίσουµε τις προσπάθειες διατήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης 
της συνεργασίας µε το ΔΗΚΟ στα πλαίσια της κυβέρνησης. Θεωρούµε ότι η 
προσπάθεια αυτή για να αποδώσει πρέπει να είναι αµφίδροµη. Είµαστε έτοιµοι 
να συζητήσουµε µε την ηγεσία του ΔΗΚΟ κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της συνεργασίας. Αναµένουµε όµως και από το ΔΗΚΟ την ηγεσία και 
τα στελέχη του να συµπεριφέρονται ως Κόµµα που συµµετέχει στην κυβέρνηση 
και όχι που την αντιπολιτεύεται. Η διαφωνία και η επίκριση είναι θεµιτή, όµως 
πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει επίσης 
τη βεβαιότητα ότι όπως και στο παρελθόν έτσι και στο µέλλον ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ 
θα βρεθούν στις ίδιες επάλξεις αγώνα. 

6. Η ενότητα οικοδοµείται σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και στο λαϊκό επίπεδο. Παρά 
τη µεθοδευµένη προσπάθεια ορισµένων κύκλων να προκαλούν συνεχή όξυνση 
στο εσωτερικό µέτωπο, µεγάλη µερίδα του λαού στηρίζει µε την εµπιστοσύνη 
της τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης και στη 
βάση της µακρόχρονης παράδοσης συνεργασίας του ΑΚΕΛ µε άλλες δυνάµεις, 
οι δυνατότητες µιας ευρείας πολιτικής και κοινωνικής συνεργασίας στο επίπεδο 
των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανωµένων συνόλων, των 
οργανισµών και επιτροπών που ασκούν εξουσία, πάντα υπάρχουν και πρέπει 
συνεχώς να αξιοποιούνται. Καθήκον των στελεχών, των µελών και των φίλων 
του ΑΚΕΛ είναι να αξιοποιούν συνεχώς αυτές τις δυνατότητες σε πνεύµα φιλίας 
και αµοιβαίου σεβασµού, να οικοδοµούν γέφυρες αµοιβαίας κατανόησης και 
εµπιστοσύνης και να εργάζονται για το κοινό καλό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να 
δυναµώσουµε ακόµα περισσότερο τη σχέση µας µε τους φίλους των Νέων 
Δυνάµεων και τους φίλους που µέσα από διάφορες Κινήσεις στήριξαν την 
υποψηφιότητα Χριστόφια. 

7. Το ΑΚΕΛ, πιστό στην ιστορία και τις πάγιες θέσεις του,   θα εξακολουθήσει 
να εργάζεται σκληρά για την ενότητα – τόσο σε επίπεδο ηγεσιών όσο και σε 
επίπεδο λαού - µε συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθηµα ευθύνης. Με 
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την ίδια αποφασιστικότητα όµως θα εξακολουθήσουµε να υπερασπιζόµαστε 
την αξιοπρέπεια του Κόµµατος µας, και την ορθότητα της πολιτικής του. Θα 
εξακολουθήσουµε να υπερασπιζόµαστε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, την 
πολιτική και τους χειρισµούς του. 

8. Το  21ο  Συνέδριο  εκφράζει  έντονη  ανησυχία  από  τη  δραστηριοποίηση 
ακροδεξιών, φασιστικού τύπου οργανώσεων στην Κύπρο. Η ρητορική και 
τα συνθήµατα τους θυµίζουν την περίοδο της προδοτικής δράσης της ΕΟΚΑ 
Β΄. Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία που πρεσβεύουν εισάγει µισάνθρωπες 
νοοτροπίες στην κυπριακή κοινωνία. Η οργανωτική τους δοµή και η εµφάνιση 
τους παραπέµπουν σε παραστρατιωτικές οργανώσεις. Φέρουν τεράστια 
ευθύνη όσοι ανέχονται ή και ευνοούν αυτές τις οργανώσεις επειδή τάσσονται 
ενάντια στην οµοσπονδία και τον Πρόεδρο Χριστόφια. Η Κύπρος δεν έχει την 
πολυτέλεια να συρθεί σε νέες περιπέτειες στο όνοµα της πατριδοκαπηλίας 
και της εθνοκαπηλίας. Επιβάλλεται ο ύψιστος βαθµός επαγρύπνησης για 
πολιτική αποµόνωση αυτών των επικίνδυνων καταστάσεων, που εγκλωβίζουν 
ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Το συνέδριο καλεί την πολιτεία να αντιµετωπίσει 
µε αποφασιστικότητα τις φασιστοειδείς αυτές οργανώσεις. 

Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 

1. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δηµοκρατία κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του 2012 συνιστά µια µεγάλη πρόκληση για την Κύπρο. Η κυβέρνηση 
Δ. Χριστόφια εργάζεται µε επιµέλεια τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό 
σκέλος για την προετοιµασία της εξάµηνης προεδρίας. Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει 
απόψεις και σκέψεις για τις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να προωθήσει 
η κυπριακή προεδρία, συνεισφέροντας στην προσπάθεια της κυβέρνησης 
για ένα πρόγραµµα µε κοινωνικές προτεραιότητες και προτεραιότητες   που 
να αναδεικνύουν τον κοµβικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος 
στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στην υπόθεση της ειρήνης όσο και στο επίπεδο 
πρωτοβουλιών της Ένωσης µε επίκεντρο την διεθνή και ενδοκοινοτική 
αλληλεγγύη. 

2. Το συνέδριο καλεί τα πολιτικά κόµµατα και τον Κυπριακό λαό να αγκαλιάσουν 
την προσπάθεια της κυβέρνησης για επιτυχή ενάσκηση της προεδρίας, ως 
υπόθεσης  ολόκληρης της Κύπρου. Απεύχεται να βρεθεί και η προεδρία στην 
δίνη παραταξιακών και προεκλογικών αντιπαραθέσεων. 

Βουλευτικές εκλογές 

1. Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2011 είναι η πρώτη εκλογική µάχη την οποία 
καλείται να δώσει το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις µετά το 21ο Συνέδριο. 
Αναγνωρίζουµε τη σηµασία αυτής της εκλογικής αναµέτρησης. Από την άλλη 
δεσµευόµαστε ως Κόµµα ότι δεν θα υποτάξουµε τα πάντα στις ανάγκες αυτής 
της εκλογικής αναµέτρησης. Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές ξεχωρίζουν 
από κάθε προηγούµενη βουλευτική αναµέτρηση κύρια γιατί τώρα στο πηδάλιο 
του κράτους βρίσκεται ο µέχρι πρότινος ηγέτης του ΑΚΕΛ, το ίδιο το Κόµµα 
είναι κυβερνών κόµµα, βρίσκεται σε εξέλιξη µια µεγάλη προσπάθεια επίλυσης 
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του Κυπριακού, ενώ στο εσωτερικό µέτωπο η εικόνα είναι απογοητευτική. 

2.         Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις και εν όψει των βουλευτικών εκλογών ως 
Κόµµα θα πρέπει: 

I.      Nα   διαµορφώσουµε   αποτελεσµατική   στρατηγική   και   τακτική   και 
πρωτότυπη και ευρηµατική προεκλογική εκστρατεία. 

II.    Nα καταρτίσουµε τα ισχυρότερα ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της 
δύναµης και του κύρους του AKEΛ και της Αριστεράς ευρύτερα. 

III.    Nα επαναβεβαιώσουµε την πολιτική της διεύρυνσης µε Νέες Δυνάµεις 
και της ανανέωσης, µε τη συµπερίληψη ακόµα περισσότερων αξιόλογων και 
ικανών ανδρών και γυναικών από τον ευρύτερο χώρο αλλά και νέους και άξιους 
ανθρώπους από το χώρο µας. 

IV.    Αµέσως µετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία 
των  εκλογών  όλες  οι  δυνάµεις  του  Κόµµατος  και  του Λαϊκού  Κινήµατος. 
Παράλληλα µε την πολιτική πτυχή να σχεδιαστεί έγκαιρα η οργανωτική, 
οικονοµική και τεχνική πτυχή της προεκλογικής µας εκστρατείας. 

V.     Να  εντατικοποιήσουµε  την  προσπάθεια  επίλυσης  προβληµάτων  του 
λαού. 

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1. Οι προσεχείς εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευελπιστούµε ως Κόµµα ότι θα 
διεξαχθούν στο νέο πλαίσιο προοδευτικής αναθεώρησης του θεσµού που 
προωθεί η κυβέρνηση Χριστόφια και το οποίο το ΑΚΕΛ υποστηρίζει σθεναρά. 

2. Εν  όψει  των  εκλογών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του  2011  θα  πρέπει  να 
διαµορφωθούν προεκλογικά προγράµµατα που θα καθορίζουν ευδιάκριτα 
στόχους,   θα αναδεικνύουν την φροντίδα για τον άνθρωπο και θα απαντούν 
στις σύγχρονες του ανάγκες. Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα θέµατα 
υγειονοµίας και υγείας, περιβάλλοντος και οικολογίας, στην κοινωνική πρόνοια, 
στον αθλητισµό και τον πολιτισµό. 

3. Διαχρονικός µας στόχος παραµένει η ανάδειξη στην τοπική αυτοδιοίκηση 
ικανών µας στελεχών, τόσο κοµµατικών, όσο και ευρύτερα.  Επιδιώκουµε και 
στην εκλογή αυτή διαµόρφωση διευρυµένων ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν 
όλη την ευρύτητα του χώρου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάµεις.  Η πολιτική 
των συνεργασιών και συµµαχιών πρέπει να βρίσκεται και στις εκλογές αυτές 
στο κέντρο της προσοχής µας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εκλογές Δηµάρχων 
και Προέδρων Κοινοτικών Συµβουλίων. 

4. Σε  µια  κοινωνία  που  η  διαπλοκή  και  η  διαφθορά  αποκτούν  διαστάσεις, 
οι  υποψήφιοι  του ΑΚΕΛ σε  όλες  τις  βαθµίδες  και  ιδιαίτερα  στην  τοπική 
αυτοδιοίκηση πρέπει να διακρίνονται για την τιµιότητα τους, τη ακεραιότητα 
του χαρακτήρα τους και την αποφασιστικότητα τους να συγκρουστούν µε 
απαράδεκτα φαινόµενα της κοινωνίας µας. 

5.         Οι ίδιες βασικές αρχές ισχύουν και για την περίπτωση της εκλογής των Σχολικών 



-   -25

Εφορειών όπου εκεί στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος µας 
θα είναι η ευηµερία των σχολικών κοινοτήτων. 

Το Κόµµα 

1. Το 21ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι το ΑΚΕΛ ανταποκρίνεται µε επάρκεια στα 
καθήκοντα του ως κυβερνών κόµµα. Το κύριο καθήκον του ΑΚΕΛ παραµένει 
να βοηθήσει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος και να εργαστεί 
για την επιτυχία της διακυβέρνησης Χριστόφια. Το ΑΚΕΛ πρέπει να συνεχίσει 
να παρέχει την αµέριστη ηθική και πολιτική του στήριξη προς τον Πρόεδρο της 
Δηµοκρατίας. Να συνεχίσει να επεξεργάζεται εισηγήσεις και προτάσεις που 
βοηθούν στην συγκεκριµενοποίηση, και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά 
την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος. Να συνεχίσει να εισηγείται 
λύσεις για προβλήµατα που θέτει στην ηµερήσια διάταξη η ζωή και ιδιαίτερα η 
οικονοµική κρίση. 

2. Στην καθηµερινή ζύµωση ιδιαίτερα στα ΜΜΕ χρειάζεται να ενισχυθεί η παρουσία 
του ΑΚΕΛ. Όλα τα στελέχη που εµφανίζονται στα ΜΜΕ να είναι περισσότερο 
αποφασιστικά στις τοποθετήσεις τους και στην αντιπαράθεση µε στελέχη 
άλλων κοµµάτων. Οι παρεµβάσεις τους να είναι περισσότερο τεκµηριωµένες, 
πιο συγκεκριµένες και στοχοπροσηλωµένες στο µηνύµατα που θέλουµε ως 
Κόµµα να στείλουµε. Να δείξουµε ακόµα περισσότερη εµπιστοσύνη σε νέα 
στελέχη αναθέτοντας τους καθήκοντα χωρίς αναστολές και να τα βοηθήσουµε 
να ανταποκρίνονται µε επιτυχία. 

3. Το ΑΚΕΛ ήταν και παραµένει εκφραστής των συµφερόντων και των προσδοκιών 
των πλατιών λαϊκών στρωµάτων και ιδιαίτερα των εργαζοµένων. Από τούτη 
την άποψη θα εξακολουθήσει να είναι δύναµη υπεράσπισης αυτών των 
συµφερόντων, δύναµη διεκδίκησης και πάλης για την κατοχύρωση και την 
διεύρυνση των λαϊκών κατακτήσεων. Η ύπαρξη µιας φιλολαϊκής κυβέρνησης, 
που δεν ασπάζεται τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του νεοφιλελευθερισµού, 
δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επιτυχή ανάπτυξη των κοινωνικών 
αγώνων. Τα δίκαια κοινωνικο-οικονοµικά αιτήµατα διαφόρων κοινωνικών 
στρωµάτων και οµάδων του πληθυσµού και ιδιαίτερα των εργαζοµένων θα 
συναντούν πάντα την στήριξη και τη βοήθεια του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ και τα στελέχη 
του θα συνεχίσουν να βοηθούν, πάντα µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας 
και της αξιοκρατίας, στην επίλυση δίκαιων και λογικών προβληµάτων που 
συναντούν οι πολίτες και οφείλονται είτε στην κυβερνητική γραφειοκρατία, είτε 
σε κατεστηµένα, είτε σε δυσµενείς διακρίσεις. Ταυτόχρονα το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει 
να υποδεικνύει τη φθοροποιό αντίληψη για το «µέσον» και το ρουσφέτι και να 
διαπαιδαγωγεί τον κόσµο στην κουλτούρα της αξιοκρατίας. 

4. Το ΑΚΕΛ αντλεί τη δύναµη του από το λαό. Η ζωντανή αµφίδροµη επαφή µε 
το λαό, η συνεχής ανανέωση των δεσµών του Κόµµατος µε τις λαϊκές µάζες, 
οι οργανωµένες εξορµήσεις της ηγεσίας των στελεχών, των βουλευτών και 
αρχόντων τοπικής αυτοδιοίκησης του ΑΚΕΛ, θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται 
στο επίκεντρο της καθηµερινής του δράσης. 

5.         Το Κόµµα είναι ένας εθελοντικός οργανισµός στον οποίο ο καθένας εντάσσεται 
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για να προσφέρει µέσα από τη συλλογική δουλιά και πάλη. Τα κοµµατικά 
µέλη και στελέχη έχουν δικαιώµατα τα οποία πρέπει να διεκδικούν, αλλά και 
υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τιµούν. Ως κοµµατικά µέλη και στελέχη 
η κύρια υποχρέωση µας είναι η υλοποίηση των αποφάσεων του Κόµµατος 
µέσα από τη συγκεκριµένη πρακτική, πολιτική δουλιά του κάθε µέλους στον 
τοµέα ευθύνης της κάθε ΚΟΒ.  Η αλλαγή των καιρών και των συνθηκών όχι 
µόνο δεν αναιρεί αυτή την υποχρέωση αλλά αντίθετα την κάνει ακόµα πιο 
επιτακτική λαµβανοµένων υπόψη των τεράστιων δυνατοτήτων προπαγάνδας 
και χειραγώγησης συνειδήσεων που έχουν τα αστικά κόµµατα. 

6. Η οργανωτική κατάσταση του Κόµµατος είναι το στέρεο υπόβαθρο των πολιτικών 
και εκλογικών του επιτυχιών. Η συνεχής βελτίωση της οργανωτικής κατάστασης 
του ΑΚΕΛ είναι µόνιµο και διαχρονικό καθήκον. Η διαπίστωση αδυναµιών και 
ελλείψεων στην οργανωτική µας δουλιά και η ανάγκη να αντιπαλέψουµε µε 
ορισµένα αρνητικά φαινόµενα οδήγησαν στην πραγµατοποίηση του έκτακτου 
Οργανωτικού Συνεδρίου τον Δεκέµβρη του 2008. Στην πορεία της υλοποίησης 
των αποφάσεων του Οργανωτικού Συνεδρίου έγιναν θετικά βήµατα βελτίωσης 
της οργανωτικής κατάστασης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας 
του Κόµµατος. Εξακολουθούν όµως να εµφανίζονται σοβαρές αδυναµίες και 
ελλείψεις το ξεπέρασµα των οποίων πρέπει να απασχολεί συνεχώς τα σώµατα 
του Κόµµατος, τις Κοµµατικές Οργανώσεις Βάσης και το κάθε κοµµατικό µέλος. 

7. Εκείνο που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι πως η οργανωτική δουλιά είναι 
πρώτιστα ιδεολογικο-πολιτική δουλιά που διασυνδέεται άµεσα µε το ιδεολογικό 
επίπεδο των µελών του ΑΚΕΛ και τα πολιτικά καθήκοντα τα οποία καλούµαστε 
να φέρουµε σε πέρας. Η πρακτικίστικη προσέγγιση της οργανωτικής δουλιάς 
και πολύ χειρότερα η προσέγγιση της ως µια γραφειοκρατική διαδικασία, 
που περιορίζεται στην κάλυψη κάποιων αριθµητικών στόχων του κοµµατικού 
πλάνου, πρέπει να εξοστρακιστεί από τη συνείδηση του κάθε κοµµατικού 
µέλους. Το ίδιο πρέπει να εξοστρακιστεί η υποτίµηση προς την οργανωτική 
δουλιά και τα στελέχη που ασχολούνται µε αυτή. Τα στελέχη του Κόµµατος 
είναι ταυτόχρονα και οργανωτικά και πολιτικά στελέχη. Το κάθε καθήκον που 
αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν έχει την πολιτική του πτυχή. 

8.       Η οργανωτική προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί 

•    Στην  καλύτερη  και  ουσιαστικότερη  λειτουργία  των  σωµάτων  από  την 
Κεντρική Επιτροπή µέχρι το Γραφείο της ΚΟΒ. 

• Στην αναβάθµιση του ρόλου και της προσφοράς των Βοηθητικών Γραφείων 
της Κ.Ε. και των Επαρχιακών Επιτροπών. 

• Στη βελτίωση της λειτουργίας της ΚΟΒ µε έµφαση στο περιεχόµενο της 
συνεδρίας και στη πολιτική δραστηριότητα στον τοµέα ευθύνης της κάθε 
ΚΟΒ. 

•    Στην ανάδειξη στελεχών και στην εγγραφή νέων µελών στο Κόµµα. 

• Στην καταπολέµηση φαινοµένων χαλάρωσης και παραγοντισµού. Εν όψει 
αλλεπάλληλων εκλογικών αναµετρήσεων το Κόµµα θα είναι αποφασιστικό 
και  αυστηρό  στη  τήρηση  των  καταστατικών  αρχών  και  των  κανόνων 
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κοµµατικής  συµπεριφοράς.  Καµιά  παραβίαση  αυτών  των  αρχών  και 
κανόνων δεν πρέπει και δεν θα  γίνεται ανεκτή. 

9. Η «Χαραυγή» είναι µια κατάκτηση του Λαϊκού Κινήµατος, ένα όπλο στην 
καθηµερινή µας πάλη, που υπάρχει από το 1956. Κρατήσαµε ζωντανή την 
«Χ» σε καιρούς χαλεπούς. Έχουµε καθήκον να την κρατήσουµε ζωντανή και 
µαχητική και µέσα στις σηµερινές συνθήκες. Παρά την έκρηξη στα ηλεκτρονικά 
και έντυπα ΜΜΕ τίποτε δεν µπορεί να υποκαταστήσει την αξία και τη σηµασία 
της καθηµερινής µελέτης της «Χ» για κάθε κοµµατικό µέλος. Πολύ περισσότερο 
µε το τοπίο που έχει διαµορφωθεί στα ΜΜΕ όπου σε µεγάλο βαθµό απουσιάζει 
η αντικειµενικότατα και περισσεύει η αντικυβερνητική και αντιακελική 
προπαγάνδα. Οι εργαζόµενοι στη «Χ» έχουν καθήκον µεταφέροντας σωστά 
τα µηνύµατα του Κόµµατος,   να βελτιώνουν συνεχώς την εφηµερίδα και το 
περιεχόµενο της για να είναι ελκυστικό στον κάθε αναγνώστη. Τα σώµατα του 
Κόµµατος από την Κ.Ε. µέχρι τις τα γραφεία των ΚΟΒ και τις ίδιες τις Κοµµατικές 
Οµάδες πρέπει να έχουν συνεχώς στην έγνοια τους και να εργάζονται για την 
αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ». Δεν νοείται κοµµατικό µέλος να µην αγοράζει 
και να µην µελετά τη «Χ». 

10. Κύριο πολιτικό καθήκον της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά 
Νέες Δυνάµεις είναι η συστράτευση στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού 
και επανένωσης της πατρίδας µας και ταυτόχρονα η προβολή του έργου, 
των αποφάσεων και των καινοτοµιών της κυβέρνησης. Παράλληλα, πρέπει 
να αντικρούουµε τις αντιπολιτευτικές επιθέσεις του ΔΗΣΥ και άλλων και να 
απαντούµε µε επιχειρήµατα στις όποιες επικρίσεις. Βασική, επίσης, πτυχή της 
καθηµερινής δουλιάς της Κοινοβουλευτικής Οµάδας είναι η ουσιαστικότερη 
επαφή των Βουλευτών µας µε τον κόσµο και η επίλυση προβληµάτων που τον 
ταλανίζουν. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας στις 
προσπάθειες προώθησης της ενότητας στο εσωτερικό µέτωπο. Η Βουλή των 
Αντιπροσώπων έχει διεθνή δραστηριότητα στην οποία η Οµάδα µας πρέπει να 
συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά. 

11.        Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις πρέπει να 
συνεχίσει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε ότι αφορά τη νοµοθετική 
πτυχή της κοινοβουλευτικής δουλιάς όσο και σε ότι αφορά την άσκηση του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου µε γνώµονα πάντα το συµφέρον του τόπου και των 
λαϊκών στρωµάτων. 

12. Για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος χρειάζεται καλύτερος συντονισµός 
µε την κυβέρνηση και αµοιβαίες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που µας δίδει 
η συζήτηση θεµάτων στο κεφάλαιο Δ΄. Αποφασιστικά πρέπει να αντιδρούµε 
στις περιστασιακές, αντιπολιτευτικές συνεργασίες στη Βουλή που στόχο έχουν 
να πλήξουν την κυβέρνηση και το Κόµµα µας, καθώς και στα απαράδεκτα 
φαινόµενα παραβίασης του κανονισµού λειτουργίας της Βουλής και κατάχρησης 
εξουσιών από µέρους Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. 

13. Το Κοινοβούλιο είναι το πεδίο που καθηµερινά υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση 
πολιτικών και ιδεών και ασκείται η πιο ακραία κριτική.  Ως εκ τούτου καθήκον 
όλων των µελών της Οµάδας είναι η συνεχής εγρήγορση, ώστε το Κόµµα 
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µας να είναι πάντα η προοδευτική και πρωτοπόρα δύναµη στην κοινωνική, 
πολιτική, οικονοµική ζωή. Κυρίως όµως να συνεχίσει να κατατάσσεται ψηλά 
στην συνείδηση του λαού, ως η πλέον υπεύθυνη και σοβαρή δύναµη. 

14. Οι µαζικοί φορείς διαδραµατίζουν σήµερα ένα   πολύπλευρο και σηµαντικό 
ρόλο που αγγίζει όλες τις πτυχές της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. 
Εκατοντάδες στελέχη, µέλη, ακόµα και φίλοι του κόµµατος δραστηριοποιούνται 
σε µια σειρά από ευρύτερους ή και εξειδικευµένους µαζικούς φορείς. Χωρίς 
καµιά διάθεση ποδηγέτησης, ως κόµµα έχουµε υποχρέωση να διασφαλίσουµε 
πιο οργανωµένη και πιο µεθοδική  παρουσία και παρέµβαση σε αυτούς τους 
φορείς. Τούτο είναι αναγκαίο προκειµένου να συµβάλουµε ακόµα περισσότερο 
στο σηµαντικό έργο που επιτελούν οι µαζικοί φορείς. 

15. Οι   οργανωµένες   παρατάξεις   του   Κόµµατος   σε   επαγγελµατικούς   – 
συνδικαλιστικούς χώρους πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια και 
σηµείωσαν επιτυχίες. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της 
δράσης τους. Την ίδια στιγµή, λόγω διεύρυνσης των αναγκών και δυνατοτήτων, 
προκύπτει συνεχώς η ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε νέους χώρους. 
Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία προκύπτει ότι η λειτουργία των διαφόρων 
παρατάξεων εξαρτάται από τον βαθµό λειτουργίας του αντίστοιχου βοηθητικού 
γραφείου. Σε χώρους όπου υπάρχει και λειτουργεί ικανοποιητικά βοηθητικό 
Γραφείο του κόµµατος αποδειγµένα λειτουργούν καλύτερα   και σηµειώνουν 
αξιόλογες επιτυχίες και οι παρατάξεις µας. Είναι σηµαντικό η παράταξη να µην 
περιορίζει τη δράση της µόνο σε εκλογικές αναµετρήσεις και να µετατρέπεται σε 
εκλογικό µηχανισµό. Χρειάζεται να έχει συνεχή δραστηριότητα, να αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες, να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να αναβαθµίζει 
συνεχώς την δουλειά της. 

16. Στον  σύγχρονο  κόσµο  όλο  και  µεγαλύτερο  ρόλο  διαδραµατίζουν  οι  Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις   που   ασχολούνται   µε   εξειδικευµένα   θέµατα 
και δραστηριότητες. ιθύνοντες κύκλοι στην Ε.Ε και αλλού επιχειρούν να 
προσδώσουν στις µη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτήρα και περιεχόµενο 
αντίβαρου προς την   οργανωµένη κοινωνική και ταξική πάλη, χαρακτήρα 
αντίβαρου  προς    την  κοµµατική  και  τη  συνδικαλιστική  δράση.  Ως ΑΚΕΛ 
διαφωνούµε µε αυτή την προσέγγιση. Δεν βλέπουµε τις ΜΚΟ ως αντίβαρο της 
οργανωµένης κοινωνικής  πάλης, αλλά ως συµπληρωµατικό της στοιχείο.  Το 
ΑΚΕΛ προτρέπει τα µέλη και τους φίλους του Κόµµατος να δραστηριοποιούνται 
σε µη κυβερνητικές οργανώσεις και να µεταφέρουν σ’ αυτές τις προοδευτικές 
κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις της Αριστεράς. 

17. Η ιδεολογική πάλη, ως µέρος και έκφραση της ευρύτερης ταξικής πάλης, 
συνεχίζεται ασταµάτητα. Η κυρίαρχη σήµερα αστική ιδεολογία συνειδητά 
καλλιεργεί τον αντικοµµουνισµό, την απαξίωση του µαρξισµού-λενινισµού, την 
αποϊδεολογικοποίηση, την απάθεια και την αποστροφή από την οργανωµένη 
πάλη. Ο αντικοµµουνισµός εντείνεται στις µέρες µας σε διάφορες χώρες. Η 
πλέον απαράδεκτη µορφή αντικοµµουνισµού είναι η επιχειρούµενη προσπάθεια 
εξίσωσης του κοµµουνισµού µε τον φασισµό. Σε ορισµένες µάλιστα χώρες της 
Ευρώπης προωθούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις που ποινικοποιούν την δράση 
και τα σύµβολα της κοµµουνιστικής Αριστεράς.  Αυτές τις ενέργειες ως ΑΚΕΛ 
τις καταδικάζουµε αποφασιστικά. 
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18. Η ατµόσφαιρα της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας αναπόφευκτα επηρεάζει και τις 
γραµµές του Λαϊκού Κινήµατος. Σ’ αυτή οφείλονται αρνητικά φαινόµενα όπως 
η χαλάρωση, η µη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα της κοµµατικής 
ζωής, η µειωµένη εθελοντική προσφορά, η αδιαφορία και ο παραγοντισµός. 
Φαινόµενα  µε  τα  οποία  δεν  µπορούµε  να  συµβιβαστούµε  επικαλούµενοι 
την αλλαγή των συνθηκών, αλλά πρέπει συνεχώς να τα αντιπαλεύουµε. Η 
εντατικοποίηση της ιδεολογικής µας δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας 
για να αντιπαλέψουµε µε επιτυχία αυτά τα αρνητικά φαινόµενα. 

19. Οι βασικές αρχές της µαρξιστικής-λενινιστικής µας κοσµοθεωρίας, η αντίληψη 
µας για το σοσιαλισµό, ο διεθνισµός, οι σύγχρονοι προβληµατισµοί   στο 
παγκόσµιο προοδευτικό κίνηµα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο 
της  ιδεολογικής µας δουλιάς.  Στο  επίκεντρο  της  ιδεολογικής  µας  δουλιάς 
πρέπει να ευρίσκεται και η υπεράσπιση των οργανωτικών αρχών που διέπουν 
την λειτουργία του Κόµµατος µας. Ταυτόχρονα η µαχητική υπεράσπιση της 
ιδεολογίας µας, το ξεσκέπασµα των αδιεξόδων, των αντιφάσεων και των 
αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η τεκµηριωµένη αποκάλυψη του αντιλαϊκού 
χαρακτήρα του νεοφιλελευθερισµού, η πάλη κατά του εθνικισµού-σοβινισµού, 
η πάλη κατά της υποκουλτούρας και του κοσµοπολιτισµού, έχουν µέσα στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, όχι µόνο ιδεολογική αλλά και τεράστια 
πολιτική σηµασία. 

20. Το 21ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι υπάρχουν αδυναµίες στην ιδεολογική µας 
δουλιά τόσο προς τα µέσα, προς το ίδιο το Κόµµα, όσο και προς τα έξω, προς 
την κοινωνία. Ως εκ τούτου πρέπει να εντείνουµε τη δουλιά του Κόµµατος 
στον ιδεολογικό-µορφωτικό τοµέα. Η υλοποίηση της απόφασης για την ίδρυση 
Κοµµατικής  Σχολής  και  η  ενθάρρυνση  δηµιουργίας  Ινστιτούτου  Ερευνών 
θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της προσπάθειας του Κόµµατος για 
αναβάθµιση της ιδεολογικής µας δουλιάς. 

21. Οι κρίσιµες στιγµές που περνά η Κύπρος επιβάλλουν την µεγαλύτερη δυνατή 
πολιτική επαγρύπνηση ώστε και µε τη δική µας συµβολή να διασφαλίζεται η 
οµαλή δηµοκρατική λειτουργία της πολιτικής ζωής. Ως εκ τούτου το Συνέδριο 
καλεί όλα τα µέλη του Κόµµατος το καθένα ξεχωριστά, αλλά και το Κόµµα ως 
σύνολο να αναβαθµίσουµε την πολιτική µας επαγρύπνηση. 

22. Οι Διεθνείς Σχέσεις του Κόµµατος µας συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό τοµέα 
δουλειάς, ιδιαίτερα στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία στον κόσµο και στην 
Κύπρο. Στηριγµένοι στη διεθνιστική µας ιδεολογία, µέσα από τις διεθνείς 
σχέσεις στοχεύουµε στην έκφραση ουσιαστικής και έµπρακτης αλληλεγγύης 
σε λαούς που υποφέρουν από ιµπεριαλιστικούς πολέµους, επεµβάσεις ή 
εσωτερική βία και παραβίαση δικαιωµάτων και ελευθεριών. Αναµφίβολα, η 
άντληση στήριξης και αλληλεγγύης στον αγώνα του λαού µας για απαλλαγή 
από την κατοχή συνιστούσε ανέκαθεν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των 
διεθνών µας σχέσεων. Πολύτιµη ήταν και είναι η στήριξη και η αλληλεγγύη 
που λαµβάνουµε ως Κυπριακός λαός από τα Κόµµατα και τις δυνάµεις της 
Αριστεράς, οι οποίες µε συνέπεια και σταθερότητα βρίσκονται στο πλευρό του 
ΑΚΕΛ και του λαού µας γενικότερα. Το 21ο Συνέδριο καλεί σε ακόµα µεγαλύτερη 
ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Κόµµατος, περαιτέρω εδραίωση των 
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καλών παραδοσιακών σχέσεων που διατηρούµε µε σειρά κόµµατα και 
επέκταση των σχέσεων µας σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως είναι 
η Λατινική Αµερική 

Μαζικό κίνηµα, τοµείς της κοινωνικής ζωής 

1. Στο προοίµιο της παρούσας απόφασης τονίζεται ότι το 21ο Συνέδριο ενέκρινε 
τις «Θέσεις της Κ.Ε. προς το Συνέδριο». Οι εκτιµήσεις, οι θέσεις, οι πολιτικές, 
οι στόχοι, οι δράσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στις «Θέσεις της Κ.Ε.» θα 
καθοδηγούν την δράση του ΑΚΕΛ στην επόµενη πενταετία σε όλες τις πτυχές 
της ζωής της κυπριακής κοινωνίας. 

• Το ΑΚΕΛ ως το Κόµµα των Εργαζοµένων της Κύπρου θα εξακολουθήσει να 
έχει στο επίκεντρο της πολιτικής και της δράσης του την υπεράσπιση των 
συµφερόντων, των κατακτήσεων και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
και να παλεύει µαζί µε τους εργαζόµενους και το συνδικαλιστικό τους κίνηµα 
µε επικεφαλής την ΠΕΟ για τη διεύρυνση αυτών των κατακτήσεων. 

• Το ΑΚΕΛ θα συνεχίζει να στηρίζει τον αγροτικό κόσµο, την ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονοµίας, την πρόοδο της υπαίθρου και  τη διασφάλιση του 
αγροτικού εισοδήµατος. Θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειες του 
αγροτικού κινήµατος στην πρωτοπορία του οποίου βρίσκεται η ΕΚΑ. 

• Επιβεβαιώνοντας  την  σε  µεγάλο  βαθµό  κοινότητα  συµφερόντων  των 
εργαζοµένων και των µεσαίων στρωµάτων το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να 
στηρίζει τα µεσαία στρώµατα και να υπερασπίζεται τα συµφέροντα τους 
απέναντι στην πίεση που αισθάνονται από το µεγάλο κεφάλαιο. ξ 

• Η Αριστερά  ταυτίζεται  µε  τα  οράµατα  της  νέας  γενιάς  για  ένα  κόσµο 
δικαιοσύνης όπου θα είναι διασφαλισµένο το δικαίωµα στη µόρφωση και 
στην εργασία. Για µια κοινωνία που θα διασφαλίζει το µέλλον των νέων 
ανθρώπων και θα αξιοποιεί την προσφορά τους, χωρίς να κουρελιάζει 
τα  όνειρα  και  την  αξιοπρέπεια  τους.  Το  ΑΚΕΛ  θα  εξακολουθήσει  να 
είναι συνοδοιπόρος και   συναγωνιστής στους αγώνες των νέων και του 
οργανωµένου νεολαιίστικου κινήµατος µε µπροστάρη την ΕΔΟΝ. 

• Η Αριστερά έχει συµβάλει όσο καµιά άλλη δύναµη στην υπόθεση της 
χειραφέτησης της γυναίκας. Το εργατικό και το γυναικείο κίνηµα εξ’ 
αντικειµένου βρίσκονται στο ίδιο χαράκωµα. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να 
στηρίζει τους αγώνες του γυναικείου κινήµατος µε επικεφαλής την ΠΟΓΟ 
στην πάλη για τη διασφάλιση της ισοτιµίας και των δικαιωµάτων των 
γυναικών όχι µόνο σε επίπεδο διακηρύξεων αλλά και στην πράξη. 

• Το ΑΚΕΛ βρίσκεται δίπλα στον προσφυγικό κόσµο και παλεύει για τα 
δίκαια του από την πρώτη στιγµή της προσφυγιάς. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει 
να στηρίζει το προσφυγικό κίνηµα και ιδιαίτερα την ΠΕΠ στην πάλη για 
την επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων και την κατοχύρωση του 
δικαιώµατος της επιστροφής στις εστίες και τις περιουσίες τους. 

•    Εγκλωβισµένοι,  συγγενείς  αγνοουµένων  και  παθόντες  της  κυπριακής 
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τραγωδίας θα συνεχίσουν να αισθάνονται το έµπρακτο ενδιαφέρον του 
ΑΚΕΛ για την επίλυση των προβληµάτων τους. Ιδιαίτερα για το θέµα των 
αγνοουµένων το ΑΚΕΛ θα ζητά µε κάθε ευκαιρία τη διακρίβωση της τύχης 
ενός εκάστου. 

• Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει τα 100χρονα του Συνεργατισµού στην Κύπρο. Όπως 
και στο παρελθόν έτσι και σήµερα το Συνεργατικό Κίνηµα για το οποίο 
εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται χιλιάδες στελέχη του ΑΚΕΛ, θα 
έχει την πλήρη στήριξη του Κόµµατος έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας 
συρρίκνωσης του. 

• Τα ιδανικά του Κινήµατος Ειρήνης και Αλληλεγγύης ταυτίζονται απόλυτα 
µε τα ιδανικά της Αριστεράς. Ως εκ τούτου το ΑΚΕΛ και το Κίνηµα Ειρήνης 
και Αλληλεγγύης, στο σύγχρονο κόσµο της ιµπεριαλιστικής «νέας τάξης» 
πραγµάτων, θα εξακολουθήσουν να βαδίζουν στον ίδιο αγωνιστικό δρόµο. 

• Η στενή σχέση του ΑΚΕΛ µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάει βαθιά πίσω στο 
χρόνο στην εποχή της αποικιοκρατίας. Στις σηµερινές συνθήκες το ΑΚΕΛ θα 
πρωταγωνιστήσει στην υλοποίηση της προοδευτικής µεταρρύθµισης του 
θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προωθεί η κυβέρνηση Χριστόφια. 

• Όσον αφορά την Παιδεία το ΑΚΕΛ συστρατεύθηκε από την αρχή στο 
µεγάλο εγχείρηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και θα συνεχίσουµε 
να παλεύουµε µαζί µε την κυβέρνηση Χριστόφια για την ολοκλήρωση 
της µεταρρύθµισης και την κατάκτηση του στόχου για ένα δηµοκρατικό, 
σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό σχολείο. 

• Η Αριστερά πάντοτε ήταν και εξακολουθεί να είναι φορέας και δηµιουργός 
Πολιτισµού. Αυτό µαρτυρεί και η ιστορία της Αριστεράς στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ 
θα εξακολουθήσει να µάχεται µαζί µε τους ανθρώπους του πολιτισµού για 
την αναβάθµιση των πολιτιστικών υποδοµών και του πολιτισµικού επιπέδου 
του λαού µας στο επίπεδο που αξίζει της Κύπρου και της σηµαντικής 
συµβολής που έχει η πατρίδα µας στην παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά. 

• Ο τοµέας της Υγείας, παρά τα βήµατα προόδου, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει 
σοβαρά προβλήµατα. Η ποιότητα ζωής των πολιτών εξαρτάται στο µέγιστο 
βαθµό από την ποιότητα υγείας που προσφέρει ένα κράτος. Το ΑΚΕΛ 
θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο τοµέα της Υγείας καθοδηγούµενο από το 
αξίωµα ότι η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, που µια κοινωνία έχει υποχρέωση 
να προσφέρει στους πολίτες της. 

• Αποφασιστική θα συνεχίσει να είναι η συµµετοχή του ΑΚΕΛ στον πόλεµο 
κατά της µάστιγας των εξαρτησιογόνων ουσιών. Προσεγγίζοντας σφαιρικά 
το θέµα επικεντρώνουµε την προσοχή και τις προσπάθειες µας στην 
ανάγκη αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων που οδηγούν στην 
κόλαση των ναρκωτικών. 

• Στον τοµέα του Αθλητισµού το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να δίδει ιδιαίτερο βάρος 
στην αντιµετώπιση των αρνητικών φαινοµένων στο χώρο αυτό και στην 
ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού ως προϋπόθεση για µια υγιή κοινωνία. 
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• Η  καταστροφή  του  Περιβάλλοντος  υποθηκεύει  το  ίδιο  το  
µέλλον  της ανθρωπότητας. Στον αγώνα για την υπεράσπιση του 
περιβάλλοντος και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης το 
ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στις πρώτες γραµµές 
υποδεικνύοντας ότι η κυριότερη αιτία καταστροφής του 
περιβάλλοντος που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι το αλόγιστο 
κυνήγι του κέρδους. 

•    Οι  Απόδηµοι  Κύπριοι  συνιστούν  µεγάλο  κεφάλαιο  για  την 
Κύπρο. 
Αναγνωρίζοντας αυτή την αλήθεια ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι η 
κυπριακή πολιτεία έχει καθήκον να ενδιαφέρεται συνεχώς και να 
αγκαλιάζει µε θαλπωρή τους απόδηµους, αλλά και τους 
επαναπατριζόµενους συµπατριώτες µας. Στο ΑΚΕΛ απόδηµοι και 
επαναπατριζόµενοι θα βρίσκουν πάντα ένα συνεπή συναγωνιστή. 

• Για    πρώτη    φορά    επί    διακυβέρνησης    Χριστόφια    
διαµορφώνεται ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική. Το ΑΚΕΛ ως 
Κόµµα διεθνιστικό θα στέκει πάντα ανάχωµα στον ρατσισµό και την 
ξενοφοβία και θα προτάσσει την ταξική συναδέλφωση   
υπερασπιζόµενο την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα των 
µεταναστών. Θα επιµένουµε στη βασική αρχή για εργοδότηση των 
µεταναστών κάτω από τους ίδιους όρους όπως και οι κύπριοι 
εργαζόµενοι. Αυτό σε καµιά περίπτωση δεν συγκρούεται µε τα 
συµφέροντα των κυπρίων εργαζοµένων. 


